รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจถึง กรอบ
แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงาน ป้องกันการ
ทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิช อบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และกรอบการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส Integrity and Transparency Assessment (ITA) จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนิน
โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ ที่แสดงเจตจ านงทางการต่อต้านการ ทุจริตอย่า งเป็นรูปธรรมด้วยการ มี
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ตามที่ กำหนดให้การดำเนินงาน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานบริหาร
สสอ.เมืองอำนาจเจริญ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
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บทที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ที่มาและความสำคัญ
การทุจ ริตคอร์ร ัป ชันเป็น ปัญหาสำคัญของประเทศ สร้างผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบการทุจริตจาก เดิมที่
เป็น รูป แบบทุจ ริตทางตรง ไม่ซับ ซ้อน อาทิเช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต ทีซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชาติ และเชื่อมโยง
ไปสู่ อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย และได้ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง แม้ว่าประเทศไทยได้พยายาม
แก้ปัญหา ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เข้มแข็งขึ้น แต่
พบว่า ปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่ลดน้อยลงและหมดไป จากประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ส่วน
ราชการจะต้องเร่ง ดำเนินการแก้ไข ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้จากคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่ อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 12 นโยบายหลัก โดยนโยบายหลัก ด้านที่ 12 คือ การ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเน้นแก้ไขปัญหาทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มี มาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ อย่างจริงจังและ เข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างเป็นระบบ พร้อม ทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต
ถูกต้อง ชอบธรรม และ สนับสนุนทุกภาค ส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และนโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจำ โดยเน้น การเร่งรัด การดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับ
มาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด ดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบ
ผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาค
สังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของประเทศไทย และเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว ได้
ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565”ขึ้น เพื่อเป็น เครื่ องมื อให้ หน่ว ยงานในสังกัด ใช้เป็นแนวทางหรือกรอบทิ ศทางในการ
ดำเนิ น งาน ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

-22. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้หน่วยงาน สามารถนำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปบูรณาการประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณ ธรรม และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.4 เพื่อให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบการตรวจสอบที่ เข้มแข็ง
2.5 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต
3. เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรมและ จริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนแม่บทด้านการป้องกัน
ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
ปัจจุบันขยายระยะเวลาในการใช้แผนแม่บท ฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)และจัดทําแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งปัจจุบันขยายระยะเวลาในการใช้แผน
แม่บท ฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
แผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) กําหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2561 และยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปราม
การการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์
กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่าง
ยั่งยืนร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักผ่าน
กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดในแต่ละแผนแม่บท ฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
อย่างยั่งยืน ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐาน ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัต
ของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขทุกด้าน โดยเริ่มพื้นฐานจากจิตใจ จิตสํานึกเป็นสําคัญ เพื่อให้การ
ทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และ / หรือมีปริมาณลดน้อยลงทําให้สังคมกระทรวง
สาธารณสุขเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับ

-6การทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง
เป็นไปตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เป็น ต้น มา กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียก
มาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูกและปลุกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดแผนการขับเคลื่อนนโยบาย
ม ุ ่ ง เ น ้ น ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข 9 ป ร ะ เ ด ็ น ห ล ั ก แ ล ะ ไ ด ้ ก ํ า ห น ด ใ ห้
1. การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ต า ม แ น ว ท า ง ท ี ่ ส ํ า น ั ก ง า น ป . ป . ช . ก ํ า ห น ด
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and TransparencyAssessment : MOPH
ITA)เป็น เครื่องมือภายใต้การขับเคลื่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ตามพันธะสัญญาการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบ าล
โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” โดยที่การป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติม ิ ช อบ
กระทรวงสาธารณสุข ยังมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการ 6 กระบวนการสําคัญ ดังนี้
1. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การดําเนินการ
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตต้องวางน้ําหนักไปที่การแก้ไขปัญหา
ความคิด พฤติกรรมการปฏิบ ั ติ ข องข้ าราชการที่ ไ ม่ส อดคล้ องกั บแนวความคิ ดของการเป็ น “บุ ค คล
สาธารณะ” หรือ “ข้า ราชการสมัยใหม่ ” แก้ไขปัญหาโดยใช้ว ิธ ีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital
Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แ นวคิด “จิตพอเพียงต้า นทุ จริต ” ใช้โ มเดล “STRONG”
ขับเคลื่อนการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทาง
สังคมในการต่อต้านการทุจริต ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG ประกอบด้วย

-7ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อสําคัญการมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกันSTRONG เกิดจาก
การผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทําโมเดลความหมายของ STRONGในแต่ละความหมาย
S–Sufficient หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T-Transparent ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R-Realise ตื่น รู้ คือ การตื่น รู้และพร้อมที่จะลงมือทํา ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังซึ่งจะ
สอดคล้องกับ
O-Onward O-Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้องคือ
การต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น
N-Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง
G-Genrosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพี ยงแต่สาเหตุของการเกิดการ
ทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติสำหรับความเอื้ออาทรในนิยามนั้น มิได้
ต้องการหวังผลตอบแทน
ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ
1. มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความ
อยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. มื อ ขวาที ่ ก ำแน่ น แสดงถึ ง การยึ ด มั ่ น ค่ า นิ ย ม ความพอเพี ย ง (S : sufficient)ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T : transparent) พร้อมให้ตรวจสอบได้
3. กำมื อ แนบอกข้ า งซ้ า ยตรงหั ว ใจ แสดงถึ ง การมี ใ จตื ่ น รู ้ (R : realise) ต่ อ ปั ญ หา
การทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของ
ชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N : knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และ มีความเอื้ออาทร (G :
generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0)คือ การยกระดับศักยภาพ
และคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการ
ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิต
สาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness)
และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ใช้โมเดล “STRONG”
ขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทาง
สังคมในการต่อต้านการทุจริต ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG นั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

-8ได้จัดการอบรมหลักสูตร STRONGEST COACH เพื่อสร้างวิทยากรในการทําหน้าที่ส่งต่อ ความคิดและ
ความรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG :จิต
พอเพียงต้านทุจริตเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร STRONGEST COACH ยัง
ได้ร่วมลงนามในพันธะสัญญาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข STRONGEST COACH กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริตเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยที่ผู้เป็น STRONGEST COACH ได้มี
พันธะสัญญาร่วมกันคือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” และให้ทุกหน่วยงาน
ร่วมขับเคลื่อนชมรม STRONG อย่างบูรณาการร่วมกัน

-9-

บทที่ 3
รายงานการดำเนินการแผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
แผนงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

1.การอบรมให้ความรู้ข้าราชการหรือ
บุคลากรที่บรรจุใหม่ เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
วินัยและการรักษาวินัยผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ภายใต้แนวคิด “แก้ทุจริต คิดฐาน
สอง”

ร้อยละของบุคลากรใหม่ได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้และ
ปลุกจิตสำนึก

มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้าน
การป้องกันการทุจริต

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1.กิจกรรมให้ความรู้และปลุกจิตสำนึก
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับ
บุคคลในแต่ละเครือข่ายบริการ

๑.ร้อยละของหน่วยงาน/เครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดได้รับ
การส่งเสริมองค์ความรู้และปลุกจิตสำนึกในรูปแบบต่างๆตาม
ความเหมาะสม

มีการประกาศเจตนารมณ์นการต่อต้าน
ทุจริตของบุคลากรในสังกัด สสอ.เมือง
อำนาจเจริญ

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้าน
ก า ร ท ุ จ ร ิ ต แ ละ ป ระ พ ฤ ต ิ มิ ช อบ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

2.จำนวนบุคลากรทุกคนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
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แผนงาน

ตัวชี้วัด

1.กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การประมวล
จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และค่านิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข รูปแบบต่างๆ

ร้อยละของหน่วยงานหรือหน่วยบริการที่มีการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน จรรยาข้าราชการ

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตาม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น
จรรยาข้าราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 : วางรากฐานการนำค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
แผนงาน
1.กิจกรรมส่งเสริมการนำค่านิยม บุคลากรสาธารณสุข
“MOPH” ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกรูปแบบ
2.กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มี
คุณธรรมและมีความสุข บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมสุจริต

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

1.ร้อยละของหน่วยงานหรือหน่วยบริการที่มีการ
มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ส่งเสริมการนำค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข “MOPH ” ด้านการส่งเสริมการนำค่านิยมบุคลากร
สาธารณสุข “MOPH ”ให้บุคลากรเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
2.ร้อยละของหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต
แผนงาน
1.กิจกรรมจัดตั้งชมรม STRONG ในสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดตั้งชมรม
“STRONG”

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

มีการจัดตั้งชมรม “STRONG” ภายใต้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
อำนาจเจริญ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อม
รับผิด (Accoutability)
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
แผนงาน
๑. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด
๑.กิจกรรมการพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานระดับ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มี
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ ดำเนินการเรียบร้อย
มิชอบ
แล้ว
สสอ.เมืองอำนาจเจริญ มีการประเมินคุณธรรมและความ ดำเนินการเรียบร้อย
โปร่งใสในการดำเนินงาน
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัด

2.กิจกรรมอบรมความรู้แก่บุคลากรในสังกัด สสอ.เมือง
ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
อำนาจเจริญ ด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ยาอย่างสม อบรมฯ
เหตุผล หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยากระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรฯ ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

มี ก ารอบรมความรู ้ แ ก่ บ ุ ค ลากรในสั ง กั ด สสอ.เมื อ ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
อำนาจเจริญ ด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อและส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากระทรวงสาธารณสุข แนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณี
การเรี่ยไรฯ ระบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
แผนงาน
1.กิจกรรมการเสริมสร้างให้ บุคลากรสาธารณสุขมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการกระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมฯ

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

มีการอบรมความรู้แก่บุคลากรในสังกัด สสอ. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื อ งอำนาจเจริ ญ ด้ า น วิ น ั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ป้องกันการกระทำผิดวินัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงาน
1.การปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
สืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ลงชื่อ)

ผลลัพธ์

ผลสำเร็จ

มีการจัดทำแนวทางการร้องเรียนที่สามารถ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รายงาน

(นายชาญ พวงพันธ์)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

