
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 



 

คำนำ 

 
  ตามทีศู่นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้เป็น กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นำสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖  เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ และ
ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ  จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดอืน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)  
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สารบัญ 
 
คำนำ 
สารบัญ  
บทที ่๑ บทนำ            ๑ 
บทที ่๒ การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ๕ 

- แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖     ๖   

บทที ่๓  ผลการติดตามแผนการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ๑๐ 
         และประพฤติมิชอบ   
 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ๑๑ 
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บทที่ ๑  
บทนำ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยให้
ความสำคัญกับความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในเรื่อง “แนว
ทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี ๑ และแผนระดับท่ี ๒ 
รวมทั้งแผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ
ภาครัฐ ที่มุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศ
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่มุ่งให้ บ้านเมืองมี
ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เนื่องจากปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง และถือ
เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

แผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้าน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ที่ส่งผลต่อการบรรลุ  เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน
ด้านที่ ๖ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร  จัดการภาครัฐ ๒ ประเด็นเป้าหมาย 
คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์  ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมาย
ที่ ๑๓ ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

แผนระดับ ๓ สอดคล้องแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) กล่าวคือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครอบคลุม ๒ แผนย่อย ได้แก่ แผนย่อยการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อย
การปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ (Trusted Public Officers) โดยมี ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการสร้างมาตรฐาน การพัฒนาผลักดันนโยบาย การส่งเสริมและบูรณาการรวมพลังกับทุก
ภาคส่วน ภายใต้ประเด็นท้าทาย เชิงกลยุทธ์ที่ว่า “ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีข้อกังขา และไม่สูญเปล่า”  



-๒- 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง  สาธารณสุข 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ขยายกรอบเวลา ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน กับแผนทั้ง ๓ ระดับ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่ อน ผลักดันสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนระดับ ๑ ถึงแผนระดับ ๓ ภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด โดยมีเป้าหมาย
คือ “กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ และจำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้น 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (๒) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA และ (๓) 
จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และมีแผนย่อยจำนวน ๓ แผนย่อยดังนี้ แผนย่อยที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีพฤติกรรม

ซื่อสัตย์ สุจริต แผนย่อยที่ ๒ การป้องกันการทุจริต และแผนย่อยที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต ดังนี้ 
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แผนย่อยที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์  
กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ 

ส่วนตนในการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลยุทธที่ ๒ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ 

ส่วนตนในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
กลยุทธที่ ๓ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกในการนำจรยิธรรม และค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการ 

สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธที่ ๔ สร้างเครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 
สำหรับแผนย่อยที่ ๑ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างอัตโนมัติ การไม่ให้ไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่
ละเลย ไม่เพิกเฉย และไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยแปลงหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไปดำเนินการ 

แผนย่อยที่ ๒ การป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accountability) 
กลยุทธที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีความใสสะอาดปราศจาก 

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
กลยุทธที่ ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
สำหรับแผนย่อยที่ ๒ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต และให้ความสำคัญกับการ

แก้ปัญหาเพ่ือลดการกระท าผิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด) การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ดำเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

แผนย่อยที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๒ กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 



-๔- 
 
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
สำหรับแผนย่อยที่ ๓ มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กฎหมาย มีความทันสมัย การบังคับใช้
กฎหมาย การสอบข้อเท็จจริง การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพ เด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม ทำให้ผู้กระทำความผิด
ได้รับการดำเนินคดีและลงโทษทั้งทางปกครอง วินัย อาญาอย่างรวดเร็ว  เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สังคมกระทรวง
สาธารณสุขเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงระหว่าง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการ
ดำเนินคด ี

ซ่ึงในอนาคต ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มุ่งหวังให้กระทรวงสาธารณสุข เกิดวัฒนธรรม สุจริต 
มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการปราบปราม
การทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและทรงพลัง ตลอดจน  การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารราชการและการดำเนินชีวิต โดยได้น ามาตรการ Three Pronged measures (มาตรการหอก 
๓ แฉก : LPL) มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) โดย
การบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดมาตรการ ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม (๒) 
การป้องกันการทุจริต (Prevention) โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบและปิดช่องโหว่ สร้างและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และสร้าง
กลไกเครือข่าย การบริหารงานที่โปร่งใส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความ
เข้มแข็ง ของกลไกการตรวจสอบและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (๓) ความรอบรู้สู้โกง (Literacy) โดยการ 
ให้องค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการทุจริต มีความรอบรู้ต่อสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป ปลูกและปลุก จิตสำนึก 
ปรับฐานความคิดที่ตัวบุคคลให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม  ออกจากกันได้
โดยอัตโนมัติ และเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ (Motto) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุข
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่าย บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แต่ละระดับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
ยกระดับ งานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติต่อไป 
 



 
 

บทที่ ๒ 
การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล   ได้ดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้
กรอบแนวคิดการใช้หลักคุณธรรม และธรรมาภิบาล ในการสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือทั้งกระบวน
ปลูกฝังค่านิยมสุจริต จิตพอเพียง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในบุคลากรทุกระดับ  พร้อมกับพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยง พัฒนากลไกการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง  ดังแผนภาพโมเดลการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โมเดลการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
 

สสอ.ราษีไศล 

- แผนปฏิบัติการส่งเสรมิ

คุณธรรมของชมรมจรยิธรรม 

- แผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

พัฒนากระบวนการ 

บริหารความเสี่ยง 
 

 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ในบุคลากรทุกระดับ 

 

พัฒนากลไกการตรวจสอบ 

การเฝ้าระวัง 

 

ปลูกฝังค่านิยม สุจริต 

จิตพอเพียง 

 

คุณธรรม 

 

ธรรมาภิบาล 

องค์กรคุณธรรม 

ต้นแบบ 



 
 
 

  \ 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 



-๗- 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมชี้แจงการเสริมสราง
วัฒนธรรมสุจริตตอตานการ
ทุจริตในหนวยงานโดยใช
โมเดล “STRONG” 
ขับเคลื่อน โดยบูรณาการ
ร่วมกับการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ภายใต้กรอบ
แนวคิดการใช้หลักคุณธรรม 
และธรรมาภิบาล ในการสร้าง
กลไกให้เกิดความร่วมมือทั้ง
กระบวนปลูกฝังค่านิยมสุจริต 
จิตพอเพียง การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ใน
บุคลากรทุกระดับ   

เพ่ือปลูกจิตสํานึก และ
สร้างวัฒธรรมการไมทนต่อ
การทุจริตแกบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล จำนวน 
๙๔ คน 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอราษีไศล ร้อยละ 
๑๐๐ ไดรับ 
การเสริมสรางจิตสํานึก 
ไมทนตอการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. ๒๕๖๕ – 
ก.ย. ๒๕๖๖ 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

๒. จัดตั้ง “ชมรม STRONG 
จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรม” ภายใต 
แนวคิด จิตพอพียงตานทุจริต 
หรือโมเดล STRONG ที่ใช 
พันธะสัญญารวมกัน คือ 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย 
โปรงใส ตื่นรู สทูุจริต จิต 
พอเพียง” 

เพ่ือรณรงคหรือสงเสริม ให
หนวยงาน มีกลไกในการเฝา
ระวังและหยุดยั้งการทุจริต 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล จำนวน 
๙๔ คน 

มีการรวมกลุมของ 
บุคลากรในหนวยงาน
ในนาม “ชมรม 
STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม” อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. ๒๕๖๕ – 
ก.ย. ๒๕๖๖ 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

 



-๘- 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางกลไกปองกันการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประกาศเจตนารมณของ 
ผูบริหาร และบุคลากรใน 
หนวยงาน 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณหรือ
คําม่ันวาจะปฏิบัติหนาที่และ
บริหารหนวยงานอยางซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใสเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล   และผูมีสวนได
สวนเสียสามารถตรวจสอบได้ 

บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล จำนวน 
๙๔ คน 

ผูบริหาร และบุคลากร 
ในสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอราษีไศล มี 
การประกาศเจตนารมณ 
ตอตานการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. ๒๕๖๕ – 
ก.ย. ๒๕๖๖ 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

๒. สร้างกลไก/มาตรการปอง
กันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของหนวยงาน 
๒.๑ จัดทําคมูือการ
ดําเนินงานเรื่องรองเรียน 
การปฏิบัติงานหรือการ 
ใหบริการของเจาหนาที่ 
๒.๒ จัดทําคมูือการ
ดําเนินงานเรื่องรองเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.๓ จัดทํากรอบแนวทางการ 
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
ในการปองกันการรับสินบน
ทุกรูปแบบ 

เพ่ือยกระดับกลไก/มาตรการ 
กระบวนงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล ในการปองกัน 
การทุจริตใหเทาทันตอ 
สถานการณการทุจริต 

มีการจัดทําคมูือ/ 
แนวทาง อย่างน้อย 
๓ เล่ม  

มีการปฏิบัติตาม
มาตรการ/แนวทางใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. ๒๕๖๕ – 
ก.ย. ๒๕๖๖ 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

 



-๙- 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. สร้างช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

เพ่ือให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระทำผิด 

อย่างน้อย ๒ 
ช่องทาง 

มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระทำผิด
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธ.ค. ๒๕๖๕ – 

ก.ย. ๒๕๖๖ 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน      ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัตแิผน 
              (นางสาวนิภา อินทนิล)              (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 
       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ          สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
              
 
 
 



 
 

บทที ่๓   
ผลการติดตามแผนการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน โดย

รูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้นำทฤษฎีเชิง
ระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 



 
 

  \ 
 
 

รายงานผลติดตามการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 



-๑๒- 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 
๖๖) 

ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย.-.มิ.ย.. 
๖๖) 

ไตรมาสที่ 
๔ 

(ก.ค.-.ก.ย
.. ๖๖) 

๑.ประชุมช้ีแจงการเสริมสราง
วัฒนธรรมสจุริตตอตานการ
ทุจริตในหนวยงานโดยใชโมเดล 
“STRONG” ขับเคลื่อน โดย
บูรณาการร่วมกบัการ
ขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรม 
ภายใต้กรอบแนวคดิการใช้หลัก
คุณธรรม และธรรมาภิบาล ใน
การสร้างกลไกใหเ้กิดความ
ร่วมมือท้ังกระบวนปลูกฝัง
ค่านิยมสจุริต จติพอเพียง การ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ใน
บุคลากรทุกระดับ   

เพื่อปลูกจิตสํานึก 
และสร้างวัฒธรรม
การไมทนต่อการ
ทุจริตแกบุคลากรใน
สังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

บุคลากร ร้อย
ละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมการ
ประชุม 

ไม่มีข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจรติ 

ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

บูรณาการกับการ

ประชุม

ประจำเดือน 

    บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

๒. จัดตั้ง “ชมรม STRONG จิต
พอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสรมิ
คุณธรรม” ภายใตแนวคิด จิต
พอพียงตานทุจริตหรือโมเดล 
STRONG ที่ใชพันธะสัญญาร
วมกัน คือ“สาธารณสุข ซื่อสตัย์ 
โปรงใส ตื่นรู สทูุจริต จิต
พอเพียง” 

 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติ 

ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

บูรณาการกับการ

ประชุม

ประจำเดือน 

    บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 



-๑๓- 
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางกลไกปองกันการทุจริต 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 
๖๖) 

ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย.-.มิ.ย.. 
๖๖) 

ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-.ก.ย.. 
๖๖) 

๑. ประกาศเจตนารมณของผู

บริหาร และบุคลากรในหนวย

งาน 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ  

วาจะปฏิบัตหินาที่และ

บริหารหนวยงานอยางซื่อ

สัตยสุจรติ โปรงใสเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล    

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย

ละ ๑๐๐ 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
บูรณาการกับการ

ประชุม
ประจำเดือน 

    บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

๒. สรา้งกลไก/มาตรการปอง

กันการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบของหนวยงาน 

  ๑) จัดทําคมูือการดําเนินงาน

เรื่องรองเรียนการปฏิบตัิงาน

หรือการใหบริการของ 

เจาหนาที ่

  ๒) จัดทําคมูือการดําเนินงาน

เรื่องรองเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

  ๓)  จัดทํากรอบแนวทางการ

ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม

ในการปองกันการรับสินบน

ทุกรูปแบบ 

เพื่อยกระดับกลไก/

มาตรการ กระบวนงาน

และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษี

ไศล ในการปองกันการ

ทุจริตใหเทาทันตอสถาน

การณการทุจรติ 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

มีการจัดทําคู
มือ/แนวทาง 
จำนวน ๓ เลม่ 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ     บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 



-๑๔- 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๕) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 
๖๖) 

ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย.-.มิ.ย.. 
๖๖) 

ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-.ก.ย.. 
๖๖) 

๑. สรา้งช่องทางในการรับ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริต 

เพื่อให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสการกระทำผดิ 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

มช่ีองทางการ
แจ้งเบาะแส 
๒ ช่องทางคือ 

๑) สายตรง
ผู้บริหาร 

๒) เว็บไซต์ 
ของ สสอ.ราษี
ไศล 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ     บรรลตุาม
เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน        ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติแผน 
            (นางสาวนิภา อินทนลิ)                  (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
                      วันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖                             วันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



-๑๖- 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 


