
 

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ไตรมาสท่ี ๑-๒ (๑ ต.ค.๖๓ - ม.ีค.๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราสีมา 

 

 

 

2564 



 

คํานํา 

 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน

ยุทธศาสตรชาติวา ดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มี

อํานาจหนาท่ีในการกํากับ ดูแลให องคกรภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และ ปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการ

ตามยุทธศาสตร อํานวยการและประ ประสานการ ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคใน การขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยเม่ือ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขา รวมการประเมิน คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๒ ตามท่ีสํานักงาน ปปช. เสนอ 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปน กล

ยุทธท่ีสําคัญ ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานของ หนวยงาน

ภาครัฐ เปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท้ังประเทศจะตองดําเนินการ โดย มุงหวัง

ใหหนวยงานภาครัฐ ท่ีจะเขารับการประเมินไดรับผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาและยกระดับ 

หนวยงานในดานคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือเปนการสนับสนุนและ

สงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาสูการปฏิบัติ หนวยงาน

จะตองมี แผนการปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทการ

ปองกัน ปราบปรามและประพฤติมิชอบกระทรวง สาธารณสุข ระยะ ๕ ป คือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผน

แมบทการ สงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

 เรื่อง                  หนา 

 คํานํา  

 สารบัญ  

 ๑. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑ 

 ๒. ขออนุญาตเผยแพรผานเวปไซต        ๒ 

 ๓. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

              ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔       ๕ 

 ๔. แผนปฏบิัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม  ๒๒ 

 ๕. แผนการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม       ๔๓ 

 ๖. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ๔๘ 

 ๗. แผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน    ๖๓ 

 ๘. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ๖๗ 

 ๙. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   ๖๙ 
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อนุมัติ 

 
 

( นางนันทนา  ประสิทธิ์ ) 
สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐ 

ท่ี นม  ๑๐๓๒/๑๑๑๖    วันท่ี      ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๔  

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                                        

( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบสํารวจ 

หลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment ) ในสวนของ 

EB ๒๓  กําหนดใหสวนราชการจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ ประจําปของหนวยงาน ตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๔ โดยตองสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหาร จัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย , แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๘๐) , ยุทธศาสตรจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ , ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) , แผนแมบทการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง สาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) , 

แผนงานบูรณาการการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ สาระสําคัญใน แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจํา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ หนวยงาน ใหเปนไปตามแนวทาง

ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต และ ตามบริบทของหนวยงาน  

ขอพิจารณา กลุมงานบริหารท่ัวไปสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  

เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียด ตามเอกสารแนบ  

ขอเสนอ เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤต ิ                  

มิชอบ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป  

                          ( นายปะพันธ  เม้ียนกลาง ) 
                 นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐ 

ท่ี นม  ๑๐๓๒/๑๑๑๗    วันท่ี      ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๓  

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรผานเวปไซต  

เรียน สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ไดตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence–

Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุขประยุกตจากแบบสํ ารวจหลักฐานเชิ งประจักษของสํ านักงาน ป.ป.ช. ป งบประมาณ                           

พ.ศ. ๒๕๖๔  ใชประเมินตามกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนีขางตน จัดเก็บขอมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐาน

เชิงประจักษนั้น 

  ในการนี้ สาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดดําเนินการในขอ EB ๑๗ หนวยงานมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจาํป ของหนวยงาน และแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณของหนวยงาน และขออนุญาตเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน  ในเวปไซต http://www.stopcorruption.moph.go.th/ และ   ในเวปไซต 
http://nonsunghealth.com/ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป  

 
 
 

 
                                              ( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

                                              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

                               อนุมัต ิ
 
 
                                   

                                 ( นางนันทนา  ประสิทธ์ิ ) 
                                   สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ชื่อหนวยงาน :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 วัน/เดือน/ป :   ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๓  

 หัวขอ:           EB ๑๗ หนวยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

                    มิชอบ ประจําป ของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  

                    ประจําปงบประมาณของหนวยงาน   

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปของหนวยงานและ

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณของหนวยงาน ตาม 

องคประกอบในขอ ๑) ถึงขอ ๔)  

2. หนังสือเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

3.  แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต ของหนวยงาน หรือสื่อสารเผยแพรใน

ชองทางอ่ืน  

4. Print Screen จากเว็บไซตของหนวยงาน หรือท่ีสื่อสารเผยแพรใน ชองทางอ่ืน  

5.  Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน หรือท่ีสื่อสาร เผยแพรในชองทางอ่ืน ในระบบ 

MITAS  

หมายเหตุ:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................... 
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ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

 

 

( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดานบริหาร 

 ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

ผูอนุมัติรับรอง 

 

 

 

( นางนันทนา  ประสิทธิ์ ) 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

     ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
( นายสมพร  พานสุวรรณ   ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดานวิชาการ 

   ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชนสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

แผนบูรณาการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

ป ๒๕๖๔ 

กิจกรรม เสริมสรางความรู ความ

เขาใจในกระบวนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

๑.ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแก

ขาราชการและลูกจางในสังกัด 

๒.ประเมิน ITA ตามแบบประเมินให

ครบถวน และถูกตอง 

๑.เพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจใน

กระบวนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของ

หนวยงานใหขาราชการ

และลูกจางในสังกัด 

๒.เพ่ือประเมินผลดาน

คุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ขาราชการและ

ลูกจางในสังกัด

สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง จํานวน 

๓๒ คน 

 

 

 

 

๑.สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโนนสูง ผานเกณฑ

การประเมิน ITA 

๒.บุคลากรเกิดความ

ตระหนักและให

ความสําคัญในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามหลักคุณธรรม

และความโปรงใสมาก

ยิ่งข้ึน 

๑ มกราคม-

๓๐กันยายน

๒๕๖๔ 

บูรณาการกับการ

ประชุม

ประจําเดือน

บุคลากร 

สสอ.โนนสูง  
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คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หลักการและเหตุผล 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว รองทุกข 

บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด

ทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ

รวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปน

ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกขข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผู

รองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

สถานท่ีตั้ง 

 

 ตั้งอยูท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เลขท่ี ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสูง  ตําบลโนนสูง  

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา ๓๐๑๖๐ 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

วัตถุประสงค  
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1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ

ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส                 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ี

เก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน 

ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ให

สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส 

 

คําจํากัดความ  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจาก

การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตอําเภอโนนสูง 

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทาง

ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม

หรือการรองขอขอมูล 

ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เชน ติดตอดวยตนเอง  ติดตอผานทางโทรศัพท สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  Face Book 

สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการ ฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

รัฐวิสาหกิจ  

ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเปนท่ียุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบรองเรียน/

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด  

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ี ของ

รัฐท่ีเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ
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จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง ใน

สวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ 

และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ แกไข

หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน 

ระยะเวลาในการเปดใหบริการ 

 เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแต 08.30 น – 16.30 น.
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
รองเรียนดวยตนเอง 

รองเรียนผานโทรศัพท ๐ ๔๔๓๗ ๙๒๖๖ 

 

รองเรียนผานระบบอินเตอรเนต ไลน  
Face book สสอ.โนนสูง 

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสงู 

       ( 15 วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/รอง

ทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/รอง

ทุกขทราบ 

รองเรียนผานทางจดหมายหรือ ไปรษณียบัตร 

ยุติ ไมยุติ 
นายประพันธ  เม้ียนกลาง 

เจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน 
************************ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงาน 

  -การจัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชน 

  -จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  -แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ือความสะดวกใน            

การประสานงาน 

 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตางๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย

มีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง 

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ

รองเรียน/รองทุกขเพ่ือ

ประสานหาแนวทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

ทุกครั้งท่ีมีการ

รองเรียน 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๔๔๓๗ ๙๒๖๖ 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนผาน Face book ของ

สํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอโนนสูง 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

รองเรียนผานทางจดหมาย 

ไปรษณียบัตร 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมอําเภอ/

จังหวัด/สํานักนายกรัฐมนตรี 
เม่ือไดรับแจง ภายใน 1 วันทําการ 
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การบันทึกขอรองเรียน 

  กรอกแบบฟอรมขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ทุกชองทางมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน      

/รองทุกข 

 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ 

 1. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ    

     เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

2. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การ

ใหบริการของเจาหนาท่ี ฯลฯ เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ให

ดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการ

แกไขปญหาตอไป 

4. ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส

ในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน 5 วัน เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ จะได

แจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

1.ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส 

2.ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการ 

   ขอรองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา 

   องคกร ตอไป 

 

มาตรฐานงาน 

 1.การดําเนินการรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 2.กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน รอง

ทุกข ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรมใบรับแจงเหตุรองราวรองเรียน/รองทุกข 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)                 (แบบคํารองเรียน 1) 

ท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

     วันท่ี ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

  ข าพ เจ า……………………………………………………………………อายุ………ป  อยู บ าน เลข ท่ี……

หมู………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………..จังหวัด………………………………... . . . . . . . . . . . . . .

โทรศัพท…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตําแหนง………………………………………บัตร

ประชาชน………………………………………เลขท่ี……………………………………ออกโดย……………………………….วันออก

บัตร……………………………..บัตรหมดอายุ…………………………………….มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน

เ พ่ือ ให สํ านั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอโนนสู ง  พิจ ารณา ดํา เนิ นการช วย เหลื อหรื อแก ไขปญหา

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและยินดีรับผิดชอบ

ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

 

  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน(ถามี) ไดแก 

1)…………………………………………………………………………………………………จํานวน.........................ชุด 

2)………………………………………………………………………………………………...จํานวน.........................ชุด 

3).............................................................................................................จํานวน.........................ชดุ 

4).............................................................................................................จํานวน.........................ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 

              (………………………………………………………………….) 

           ผูรองทุกข/รองเรียน 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร.0 ๔๔๓๗ ๙๒๖๖
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แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)                        (แบบคํารองท่ี 2) 

ท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

     วันท่ี ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

  ขาพเจา………………………………………………………อาย…ุ……ป อยูบานเลขท่ี………….……….…

หมู………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………..จังหวัด……………………….……………..................

โทรศัพท…………………………..อาชีพ…………………….……………………..ตําแหนง…………..……………………………….. 

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ

หรือแกไขปญหาเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 

โดยขออาง……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………….เปนพยานหลักฐานประกอบ 

 

  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและเจาหนาท่ีไดแจง

ใหขาพเจาทราบแลวหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 

 

     ลงชื่อ……………………………………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

                        (……………………………………….) 

                 วันท่ี ……เดือน……………….พ.ศ……………    

            เวลา…………………………. 

 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร.0 ๔๔๓๗ ๙๒๖๖
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แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน               (ตอบขอรองเรียนท่ี 1) 

ท่ี นม ๑๐๓๒/..............                            สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

                                                              ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 

         จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

 

วันท่ี ..............เดือน.......................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

        ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท 

( ) อ่ืน.................................................................................................................................................................. 

ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง..................................................................................……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

                        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไว

แลวตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี........................................ลงวันท่ี................................และสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        ( ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง และได

มอบหมายให...................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

                        ( ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง และไดจัดสง

เรื่องให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการตอไปแลวท้ังนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีก

ทางหนึ่ง 

                        ( ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ

วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ    

                                

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
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โทร.0 ๔๔๓๗ ๙๒๖๖
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                     แบบแจงผลการดําเนินการตอรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน          (ตอบขอรองเรียน 2) 

 

ท่ี นม ๑๐๓๒ /..................                              สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

                                                                ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 

                      จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

                                                                                                                               

     วันท่ี ............เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง ............................................................................................ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ................................................................................................................................................. 

         ๒. ................................................................................................................................................ 

       ๓.................................................................................................................................................. 

 

ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/

รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้นสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง ไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/

รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร.0 ๔๔๓๗ ๙๒๖๖
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จัดทําโดย 

 

 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 

  -หมายเลขโทรศัพท 0 ๔๔๓๗ ๙๒๖๖ 
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Line Maerim Health Facebook สสอ.โนนสูง 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรองเรียน 

โทรศัพท 0 ๔๔๓๗ ๙๒๖๖ 

                    

คณะกรรมการรับเร่ืองรองเรียน 

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง 

มีมูล 

ไมผิด 

แจงผลการดําเนินการ 

ผิด 

ตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ตามความผิดทาวินัยทางวินัย 

ดําเนินการทางวินัย 

แจงผลการดําเนินการ 

ไมมมีูล 

รายงานผูบังคับบัญชา 

แจงผลการดําเนินการ 

รายงานผูบังคับบัญชา 

นายประพันธ  เม้ียนกลาง 
เจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน 

************************ 
 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องการรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี ๑ การสรางกลไกการปองกันทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

ลําดับ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ สงเสริมใหเจาหนาท่ีของ

สสอ.โนนสูง ทุกคน รูจัก
การประเมินคุธรรมและ
ความโปรงใสในการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

จนท.ทุกคน - 

            

กลุมบริหารงานท่ัวไป  
(งานบุคลากร) 

๒ การเผยแพรเก่ียวกับกรณี 
ตัวอยาง กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวกับการฝาฝน 
ประมวลจริยธรรม วินัย 
และการทุจริตในการ
ประชุมประจําเดือน 

จนท.ทุกคน - 

            

กลุมบริหารงานท่ัวไป  
(งานบุคลากร) 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี ๑ การสรางกลไกการปองกันทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

ลําดับ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ สงเสริมใหเจาหนาท่ีของ

สสอ.โนนสูง ทุกคน รูจัก
การประเมินคุธรรมและ
ความโปรงใสในการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

จนท.ทุกคน - 

    

 
 
 
 

 

       

กลุมบริหารงานท่ัวไป  
(งานบุคลากร) 

๒ เสริมสรางและพัฒนา
เจาหนาท่ีใหมีความ
เขมแข็งดานคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยในการ
ประชุม/อบรม 

จนท.ทุกคน - 

            

กลุมบริหารงานท่ัวไป  
(งานบุคลากร) 

๓ การเผยแพรเก่ียวกับกรณี 
ตัวอยาง กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวกับการฝาฝน 
ประมวลจริยธรรม วินัย 
และการทุจริตในการ
ประชุมประจําเดือน 

จนท.ทุกคน - 

            

กลุมบริหารงานท่ัวไป 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี ๒ การสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ลํา
ดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ มาตรการประเมินความโปรงใสของ
หนวยงานการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (CPI) 

ผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานพัสดุ 
งานการเจาหนาท่ี 
เจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

- 

  

 

         

กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป 

๒ การจัดชองทางรับขอรองเรียน/
ชมเชยแจงเบาะแส/ความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาดานคุณธรรม 
จริยธรรมและการทุจริตของ
เจาหนาท่ี 

ชองทางการ
รองเรียน 

- 

            

กลุมงานประกัน
สุขภาพ 

๓ จัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
๓.๑ คนดีศรีสาธารณสุข 
๓.๒ ตักบาตรถนนสายบญุทุกวัน
พระ ข้ึน๑๕คํ่า ของทุกเดือน 
๓.๕ สวดมนตวันประชุม
ประจําเดือน (สมาธิบําบัด) 

จนท.ทุกคน 
 
 
 
 
 
 

-  
 

๑๕
คํ่า 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

 
 

๑๕
คํ่า 
 
 
 

ชมรมจรยิธรรม 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม วินัย และการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ลําดับ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ มาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
เนน ความรู กฎ ระเบียบ 
ผลประโยชนทับซอน 

จนท.ทุกคน - 

            

งานบริหารงานท่ัวไป 

๒ มาตรการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน 

ทุก
หนวยงาน 

- 
            

งานบริหารท่ัวไป 
(งานพัสดุ/การเงิน) 

๓ พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน (จัดทําคูมือ 
ข้ันตอน/วิธีการ) ดานการ
พัสดุ การเงิน การ
บริหารงานจัดการ 

ผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน
พัสดุ/
การเงิน การ
บัญช ี

- 

     

 

      

งานบริหารงานท่ัวไป 
(งานพัสดุ/การเงิน) 

         

 ลงชื่อ         ผูเสนอแผน    ลงชื่อ                                                ผูอนุมัติแผน 
               (นายกําธร นราพินิจ)          ( นางนันทนา ประสิทธิ์ ) 
       นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ         สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
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(ก) 
คํานํา 

 
                  จากการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๑ – 256๕) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรชาติท่ีปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เพ่ือใหทันตอสถานการณการทุจริตท่ี
ประชาชนและหนวยงานตองเผชิญอยูจริงซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรท่ีสําคัญ รวม 6 ยุทธศาสตร นั้น 
 ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตไดจัดทําแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 256๑ – 256๕)  เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปนไปตามยทุธศาสตรชาติขางตนและแผนแมบทของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ระยะ 5 ป พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕645 ข้ึน  เพ่ือเปน
แนวทางใหหนวยงาน หนวยบริการในสังกัด ยึดถือ และถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

 
 
 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตสํานักงานอําเภอโนนสูง 
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  สวนท่ี ๑  
  

๑. ความเปนมา 
 
  1. การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและ
สังคม  ในวงกวาง ความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชันเกิดข้ึน ท้ังภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เปนตนเหตุสําคัญของปญหาท้ังหมด 
และ “ระบบ” เปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกับ “คน” ท่ีกอความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชันโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ระบบราชการและหนวยงานของรัฐ”และหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ท่ีใชชองวางจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไมไดใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนลมเหลว ระบบอุปถัมภเขมแข็งกวาระบบคุณธรรม ระบบการ
ลงโทษ ผูกระทําผิดไมศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกลาว ทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส ความไมเปนธรรม รวมท้ังเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชัน  
      ในท่ีประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นรวมกันวา การแกไขปญหาคอรรับชัน ตองกระทําอยางจริงจังโดย ยึดหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี ดังนี้ 
      ๑.๑. การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ถือเปนหนาท่ีของทุกคนในสังคมท่ีตองรวมมือกันในการรายงานขอมูล การติดตามตรวจสอบและนํา
เผยแพร  ตอสาธารณะการเอาผูกระทําผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
      ๑.๒ การทําใหการบริหารงานในทุกองคการมีความโปรงใส โดยการเปดเผยข้ันตอนการทํางานใหผูติดตอทราบ มีระยะเวลากํากับการดําเนินงานใน
ข้ันตอนตาง ๆ มีกฎระเบียบนอยท่ีสุด เพ่ือไมใหเกิดความยุงยาก และใหมีการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีนอยท่ีสุด เพ่ือปดโอกาสท่ีเจาหนาท่ีจะเรียกรองผลประโยชนตอบ
แทน จากผูใชบริการ  
   ๑.๓ ผูปฏิบัติหนาท่ีมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได การตรวจสอบตองสามารถกระทําไดท้ังจากภายในและภายนอกองคการ การกําหนดใหผูดํารง
ตําแหนงท่ีมีโอกาสจะใชอํานาจไปในทางมิชอบตองแจงบัญชีทรัพยสินท้ังกอนและหลังดํารงตําแหนงตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเปดใหมีการตรวจสอบจากสาธารณะ 
และการมีองคกรอิสระท่ีมีอํานาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผูกระทําการคอรรัปชัน เพ่ือนํามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
   ๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานท่ียึดหลักกฎหมายท่ีมีความชอบธรรมและมีความเปนสากล 
                       ๑.๕ มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการปฏิบัติหนาท่ี การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตองเปนไปโดยเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมบุคคล หรือบุคคล
เปนการเฉพาะ เชน การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารเก่ียวกับท่ีดิน หรืองานศุลกากร   
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   2. คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ไดกําหนดแนวทาง/มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใน
การตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทําการหรือ        
มีสวนรวมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕4๖ ประกอบกฎหมาย     
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
   ๓. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑2 กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ การ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจติสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  

 
  ๒.  หลักการและเหตุผล 
 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปน
เครือขายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในหนวยงาน รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น    ของสํานักงาน ป.ป.ท. กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือทําหนาท่ี ดังนี้ 
 1. ติดตามและวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของหนวยงานในสังกัด 
           ๒. วางแผน ปฏิบัตกิาร ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน 
 ๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานและตัวบุคคล 
 ๔. สรางความตระหนักและสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๕. ประสานงาน เรงรัดและติดตามการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับทุจริต 
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ประเด็นยุทธศาสตร ป.ป.ช.      ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕6๑ –๒๕๖๕) 
 

   วิสัยทัศน :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerrance & Clean Thailand” 
   พันธกิจ :   “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 
  ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
                                       ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
                                       ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
                                       ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย 
 
     แผนแมบทกระทรวงสาธารณสุข       แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป  
     (พ.ศ. ๒๕6๑ –๒๕๖๕) 
 
   วิสัยทัศน :  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” 
   พันธกิจ :   “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ  ปฏิรูปกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ใหมีประสิทธิภาพ” 
  ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                        ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางกลไกการปองกันการทุจริต  
                                        ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
       เปาหมายประสงคเชิงยุทธศาสตร : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคาคะแนน
สูงกวารอยละ 90 เม่ือสิ้นแผนแมบท 
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      วัตถุประสงคหลัก : 1.เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุงตานทุจริต 
         2.เพ่ือสรางความเขมแข็งของกลไกการปองกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         3.เพ่ือความเขมแข็งของกลไกปราบปรามการทุจริต การบังคับใชกฎหมายใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม 
      4.สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางท่ีดีและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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 สวนท่ี ๒ 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
(ภายใตยุทธศาสตร กลยุทธ และแนวทางตามแผนแมบทฯกระทรวงสาธารณสุข) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี 2 : ปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนในบุคลากรสาธารณสุข 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมา
ยเหตุ 61 62 63 64 65 

1.พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการเปน 
ขาราชการท่ีดีในโครงการอบรมปฐม 
นิเทศขาราชการใหม โดยบรรจุเรื่อง 
การปองกันผลประโยชนทับซอน  
การปองกันการทุจริต ในหลักสูตร 
เพ่ือใหขาราชการใหมในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขสามารถปรับฐานความคิด (Mine set) และยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา 
ประโยชนสวนตน 
  

1.1 การอบรมใหความรู
ขาราชการหรือบุคลากรท่ี
บรรจุใหม เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานวินัยและการรักษา
วินัย ผลประโยชนทับซอน 
ภายใตแนวคิด  
“แกทุจริต คิดฐานสอง” 
 

1.ขาราชการท่ี
บรรจุใหม 
หรือจางใหม 
 
 
 
  
 
 

1.รอยละของ
บุคลากรใหมท่ี
ไดรับการอบรม
เสริมสรางความรู
และปลุกจิตสํานึก 
 
 
 
 
 

/ / / / / กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ 61 62 63 6

4 
65 

2.การสงเสริมใหบุคลากรใน 
สังกัดปลูกและปลุกจิตสํานึก 
ความซ่ือสัตยสุจริต วินัย 
ความรับผิดชอบ ยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ถือประโยชนสวนรวม  
แยกเรื่องสวนตัวออกจาก 
หนาท่ี ยึดประโยชนสวนรวม 
เหนือประโยชนสวนตัว ไม 
กระทําการอันเปนการขัดกัน 
ระหวางประโยชนสวนบุคคล 
และประโยชนสวนรวมโดย 
นําระบบเลข“ฐานสิบ Analog”และระบบเลข 
“ฐานสอง Digital”มาปรับ 
ใชเปนแนวคิดในการปฏิบัติงาน 
 และคุณธรรมท่ีพึงประสงค 
ของคนไทย“พอเพียง วินัย  
สุจริต จิตอาสา” 

 
  

2.1 กิจกรรมใหความรูและ
ปลุกจิตสํานึกเก่ียวกับวินัย
และการรักษาวินัย การ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
สําหรับบุคลากรในแตละ
เครือขายบริการระดับอําเภอ 
ภายใตแนวคิด   “แกทุจริต 
คิดฐานสอง” 
แบบเชิงรุกในระดับพ้ืนท่ี 
 
2.2 การจัดทําสื่อสรางสรรค
เพ่ือรณรงคกระตุนจิตสํานึก
บุคลากรในสังกัด 

บุคลากรสาธารณสุข
ในระดับเครือขาย
บริการระดับอําเภอ 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานและหนวย
บริการในสังกัดทุก
แหง 
 

รอยละของเครือขาย
บริการสุขภาพระดับ
อําเภอท่ีบุคลากรในสังกัด
ไดรับการเสริมสราง
เสริมสรางองคความรูและ
ปลุกจิตสํานึกในรูปแบบ
ตางๆ ตามความเหมาะสม 
 
 
 
รอยละของหนวยงานและ
หนวยบริการในสังกัดท่ีมี
การจัดทําสื่อสรางสรรค
เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึก
บุคลากรในหนวยงาน 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

.กลุมงานนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานนิติการ 
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มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ 61 62 63 6

4 
65 

3.สงเสริมใหเจาหนาท่ีในสังกัด
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน จรรยา
ขาราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยา
วิชาชีพของวิชาชีพตางๆ ตลอดจน
คุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนไทย 
4 ประการ ประกอบดวย พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 
4.การสงเสริม ยกยอง เชิดชูคนด ี      
แบบอยางและสรางแรงบันดาลใจ 
ใหเปนคนดี 

 

3.1 กิจกรรมสงเสริมการ
ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพ และคานิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข 
รูปแบบตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 โครงการคัดเลือกบุคคล
ตนแบบคนดีศรีสาธารณสุข
นครราชสีมา 
 

1.หนวยงาน 
หนวยบริการใน
สังกัด 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรใน
สังกัด 

1.รอยละของหนวยงาน
หรือหนวยบริการท่ีมีการ
สงเสริมให 
เจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน จรรยา
ขาราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพ
ตางๆ เปนตน 
 
 
 
 
1.ไดบุคลากรตนแบบท่ี
เปนแบบอยาง 

/ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

1.กลุมงานนิติ
การ 
2.หนวยงาน 
หนวยบริการ 
ในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.หนวยงาน 
หนวยบริการ 
ในสังกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คัดเลือก
จาก
หนวยงา
นสังกัด 
สสอ. 
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  ยุทธศาสตร 1  : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธท่ี 3: วางรากฐานการนําคานิยม MOPH เปนรากฐานในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 61 62 63 6
4 

65 

1.นําคานิยมของบุคลากร
สาธารณสุข“MOPH”มา
เปนบรรทัดฐานสราง
วัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
ในการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
 
2.การพัฒนาบุคลากรใหเปน
คนดี คนเกง มีคุณธรรมและ
มีความสุข บนพ้ืนฐานการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสุจริต 
 

 

1.1 กิจกรรมสงเสริมการนํา
คานิยมบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH”ในหนวยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาทุกรูปแบบ 
1.22.กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขใหเปนคน
ดี คนเกง มีคุณธรรมและมี
ความสุข บนพ้ืนฐานการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสุจริต จังหวัด
นครราชสีมา 
 

1.หนวยงาน หนวย
บริการในสังกัด 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรในสังกัด 

1.รอยละของหนวยงาน
หรือหนวยบริการท่ีมีการ
สงเสริมการนําคานิยม
บุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 
 
 
 

1.รอยละของหนวยงาน
หรือหนวยบริการท่ีมีการ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหเปนคนดี 
คนเกง มีคุณธรรมตาม
แนวทางท่ีกําหนด 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

1.กลุมงานนิติ
การ 
2.หนวยงาน 
หนวยบริการ 
ในสังกัด 
 
 
 
1.กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล 
2.หนวยงาน 
หนวยบริการ 
ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร 1  : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี 4: สนับสนุนการสรางเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ เพ่ือปองกันและหยุดยั้งการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

61 62 63 6
4 

65 

1.สงเสริม สนับสนุน และให
ความรูแกเครือขายบุคลากร
ดานสุขภาพถึงอันตรายจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 กิจกรรมจัดตั้งและให
ความรูเครือขายบุคลากรสสอ.
โนนสูง ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

หนวยงานและหนวย
บริการใน อําเภอ ทุก
แหง 
 

รอยละของหนวยงาน
ระดับสาธารณสุขอําเภอท่ี
มีการจัดตั้งกลุมตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

/ / / / / กลุมงานนิติการ  
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ยุทธศาสตร 2  : สรางกลไกปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1: สรางความตระหนักใหผูบริหารทุกระดับมีความพรอมรับผิด (Accoutability) 
กลยุทธท่ี 2: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ 61 62 63 6

4 
65 

กลยุทธท่ี 1:  
1.มีการประกาศเจตจํานงของผูบริหาร
ในการตอตานการทุจริตและมีการ
สื่อสารจริยธรรมท่ีทรงพลังท่ีแสดงออก
ถึงความโปรงใสในการบริหารราชการ
และใหผูมีสวนไดเสีย สามารถ
ตรวจสอบได 
กลยุทธท่ี 2:  
1.พัฒนาหนวยงานในสังกัดในการรวม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) เพ่ือใหทุกข้ันตอนของระบบ
ราชการมีความโปรงใสตรวจสอบได 
และการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขมีความซ่ือสัตย กลายืน
หยัดในสิ่งท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
1.1 กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณตอตานการทุจริต  
ของหนวยงาน หนวยงานใน
สังกัด และหนวยบริการใน
สังกัด 
 
 
 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
สําหรับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอําเภอ 
และโรงพยาบาลในสังกัด 

 
หนวยงานและหนวย
บริการ ทุกแหง 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานและหนวย
บริการระดับจังหวัด/
อําเภอ ทุกแหง 

 
รอยละของหนวยงาน
ระดับสาธารณสุขอําเภอท่ี
มีการประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
รอยละของหนวยงานท่ีเขา
รวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีคาคะแนน
ไมนอยกวารอยละ 90   

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
.กลุมงานนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานนิติการ 
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ยุทธศาสตร 2  : สรางกลไกปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 2: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ 61 62 63 6

4 
65 

 
2.พัฒนาความรูบุคลากร
สาธารณสุข 
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุใหมี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะใน
การปฏิบัติงานระบบบริหาร
พัสดุภาครัฐอยางมืออาชีพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 
 
3.สรางความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 การเปดเผยและ
วิธีการคํานวณราคากลาง และ
ใหคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ทําบัญชีรับจายของโครงการท่ี
เปนคูสัญญา 

 
2.1 กิจกรรมการใหความรู
และการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงานสาธารณสุข 
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 จังหวัดนครราชสมีา 

 

 
หนวยงานและหนวย
บริการระดับจังหวัด/
อําเภอ ทุกแหง 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานและหนวย
บริการระดับจังหวัด/
อําเภอ ทุกแหง 
 
 
 
 

 
รอยละของหนวยงานหรือ
หนวยบริการท่ีบุคลากร
ดานพัสดุไดรับการอบรม
ใหความรูหรือการพัฒนา
ศักยภาพดานการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
 
 
 
 
รอยละของหนวยงานท่ีมี
การดําเนินงานตามหลัก
ความโปรงใส 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 
1.รพท./รพช./ 
2.กลุม
บริหารงาน
ท่ัวไป 
3.กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข  
สสจ.สก. 
4.กลุมงานนิติ
การ 
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4.ผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ 
RDU) 
ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
 

 

4.1 กิจกรรมรณรงคใหหนวย
บริการในสังกัดใชยาอยาง
สมเหตุสมผล 

 
 
 
หนวยบริการในสังกัด
ทุกแหง 

 
 
 
 
รอยละของหนวยบริการท่ี
มีการรณรงคการใชยา
อยางสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
1.กลุมงาน
คุมครอง
ผูบริโภคและ
เภสัช 
2.หนวยบริการ
ในสังกัดทุกแหง 
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ยุทธศาสตร 2  : สรางกลไกปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 2: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
61 62 63 6

4 
65 

 
7.สงเสริมและบังคับใชแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไร การใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอ่ืนใด อยาง
เครงครัด 
 
 
8.เสริมสรางระบบการรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกขอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
7.1 กิจกรรมสงเสริมให
หนวยงาน หนวยบริการใน
สังกัดปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไร การใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 
อยางเครงครัด 
 
8.1 การจัดตั้งศูนยบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 
สสอ.โนนสูง 
 
8.2 กิจกรรมสนับสนุนให
หนวยงาน หนวยบริการใน
สังกัดมีการจัดการเรื่อง
รองเรียนรองทุกข 

 
หนวยงาน หนวย
บริการในสังกัดทุก
แหง 
 
 
 
 
 
 
หนวยงาน หนวย
บริการในสังกัด ทุก
แหง 

 
รอยละของหนวยงาน
หนวยบริการในสังกัดท่ี
ไดรับการสงเสริมและถือ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมท่ีกําหนด 
 
 
 
 
รอยละของหนวยงานใน
สังกัดท่ีมีการจัดการเรื่อง
รองเรียนรองทุกขตาม
มาตรการท่ีกําหนด 

 
/ 
 
 
 
 

 
 

 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมงานนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานนิติการ 
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ยุทธศาสตร 2  : สรางกลไกปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 3: เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 
 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
61 62 63 6

4 
65 

1.การเสริมสรางความเขมแข็ง
ในการสรางวินัยและระบบ
คุณธรรมแกขาราชการพลเรือน 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 
2.การสรรหา คัดเลือก แตงตั้ง 
โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อน
ระดับ 
ตองดําเนินการตามรูปแบบ 
ข้ันตอน 
วิธีการ อันเปนสาระสําคัญท่ี 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกําหนดใหถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม 

1.1 กิจกรรมการเสริมสราง
ให บุคลากรสาธารณสุขมีวินัย
และปองกันการกระทําผิด
วินัย 
 
 
 
 
2.1 กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนนุใหคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจในการบริหารงาน
บุคคลของหนวยงาน หนวย
บริการดําเนินการชอบดวย
กฎหมาย โปรงใส เปนธรรม 
 
 
 
 

บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
หนวยงาน หนวย
บริการท่ีทําหนาท่ี
เก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

รอยละของหนวยงานหรือ
หนวยบริการท่ีบุคลากร
ไดรับการเสริมสรางวินัย
และปองกันการกระทําผิด
วินัย 
 
 
 
รอยละของเรื่องรองเรียน
รองทุกขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลลดลง
จากปท่ีผานมา 

 
/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

กลุมงานนิติการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานนิติการ 
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ยุทธศาสตร 3  : เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1: เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริต กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาเครือขายและบูรณาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
61 62 63 6

4 
65 

 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนขอรองเรียน
กลาวหาใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
2.การพัฒนาเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานท้ังภายใน 
ภายนอก และภาคีเครือขาย
ตอตานการทุจริต 

 
1.1 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวนเรื่องรองเรียน
กลาวหาเจาหนาท่ีในสังกัด 
 
 
 
 
2.1 กิจกรรมสรางภาคี
เครือขายตอตานการทุจริต 

 
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานภายในและ 
ภายนอก และภาคี
เครือขายภาค
ประชาชน 
 

 
รอยละของเรื่องรองเรียน
กลาวหาท่ีสามารถสืบสวน
สอบสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ถูกตอง
ภายในเวลาท่ีกําหนด) 
 
มีภาคีเครือขายเครือขาย
ความรวมมือในการ
ตอตานการทุจริต 

 
/ 
 
 
 
 

 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 

 
 
/ 
 

 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
1.กลุมงานนิติ
การ 
  
 
 
 
 
 
1.กลุมงานนิติ
การ 
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แผนการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
(องคกร)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  (ท่ีตั้ง) เลขท่ี ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสูง  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

 
ลําดับ คุณธรรม    

เปาหมาย 
ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากได กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ความมีวินัย จทน.บางสวน มา
ทํางานและกลับ ไม
ตรงเวลา 

จทน. ทุกตําแหนงมาทําและ
กลับตรงเวลาราชการ 

๑.ประชุม/อบรม วินัยและการกระทําผิด
วินัย โดย เชิญวิทยากรจากนอก 
หนวยงาน (สสจ.นม.เปนผูจัด) 
 
๒.ติดตามประเมินผล  จากแบบสอบถาม 
และ ในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 
 

๑ ตค.๖๓ ถึง
๓๐กย.๖๔ 

นายประพันธ 
เม้ียนกลาง 

 

๒ ความพอเพียง มีสถานบริการและ
จทน.บางสวน ขาด
สภาพคลองทาง
การเงิน 

๑.จทน.ทุกตําแหนงมีสภาพ
คลองทางการเงิน 
 
๒.สถานบริการมีสภาพคลอง
ทางการเงินอยูได ๖ เดือน ข้ึน
ไป   
๓.จทน.ทุกคนมีความสุข          

๑.ประชุม/อบรม และถายทอดองค 
ความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.สํารวจวิเคราะหขอมูลสถานการทาง    
การเงิน 
 
๓.ประชุมสรุปผลการวิเคราะหขอมูล/คืน
และแสวงหาแนวทางแกไขตอไป 
 
 
 

๑ ตค.๖๓ ถึง
๓๐กย.๖๔ 

นายประพันธ 
เม้ียนกลาง 

พอประมาณ 
พอดี ประหยัด  
ไมประมาท 
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ลําดับ คุณธรรม    
เปาหมาย 

ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากได กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓ ความสุจริต มี จทน.บางสวนไม 
กลาปฏิเสธการ
กระทําท่ีไมซ่ือตรง 

๑.จทน.ทุกตําแหนงมีความ
ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
 
๒.ยึดม่ันในการยืนหยัดใน
รักษาความจริง 
 

๑.ประชุม/อบรม แลกเปลี่ยนองคความรู 
ตัวอยางเรื่อง ความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังใน
และนอกองคกร 
 
๒.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

๑ ตค.๖๓ ถึง
๓๐กย.๖๔ 

นายประพันธ 
เม้ียนกลาง 

 

๔ มีจิตอาสา มีจทน.บางสวนเขา
รวมกิจกรรมจติ     
อาสา ไมสมํ่าเสมอ 

๑.จทน.ทุกคนมีจิตอาสา               
เอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงานและ
ชุมชนทําโดยไมหวัง
ผลตอบแทน 
 
๒.มีการรายงานกิจกรรม                
จิตอาสา 

๑.หนวยงานยอยทุกแหงจัดทําแผนงาน 
หรือโครงการจติอาสาประจําป ป๒๕๖๓ 
 
๒.รายงานการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
ท้ังท่ีทําเองและเขารวมกับหนวยงานอ่ืน 
 
๔.สรุปผลการดําเนินงาน onepage 
 

๑ ตค.๖๓ ถึง
๓๐กย.๖๔ 

นายประพันธ 
เม้ียนกลาง 

 

 
 
 
       ลงชื่อ  

 
(  นางนันทนา  ประสิทธิ์  ) 
สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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ประกาศเจตนารมณ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

.............................................................................. 

 

 พวกเราสมาชิกในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเจตนารมณรวมกันท่ีจะ

สงเสริมและพัฒนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ใหเปนองคกรคุณธรรมโดยมีคุณธรรมเปาหมายภายใต

วัฒนธรรมประจําชาติ “พอเพียง  สุจริต จิตอาสา ”ดังนี้ 

  

 ๑.  ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกตําแหนงในสังกัด มาปฏิบัติราชการและกลับ ตรงเวลาราชการกําหนด 

 ๒. ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกตําแหนงในสังกัดสรางภูมิคุมกันครองตน รักษาสภาพคลองทาง การเงิน

และมีวินัยในการประหยัดอดออม ใชทรัพยากรใหคุมคา ใชวัสดุสํานักงานและไฟฟาอยางประหยัด 

 ๓.  ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกตําแหนงในสังกัดยึดม่ันใน ยืนหยัดในการักษาความจริง 

 ๔. ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกตําแหนงในสังกัดมีจิตอาสาการเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงานและ สวนรวม 

สมํ่าเสมอ 

 

ท้ังนี้เราทุกคนจะถือปฏิบัติเปนกติกาขององคกรเพ่ือใหคุณธรรมนําการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรม           

“ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ” ทุกคนในองคกรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา                            

มี คุณธรรมมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสมานฉันท ยึดม่ันในหลักศาสนา 

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใชในการดํารงชีวิต ปญหาหมดไป                            

สิ่งดีงามเกิดข้ึน เปนแบบอยางท่ีดีตอไป 

 

 

 

 

 (  นางนันทนา  ประสิทธิ์  ) 
สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  เลขท่ี ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสูง  ตาํบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

ชื่อผูประสานงาน   นายประพันธ เม้ียนกลาง  โทรศัพท ๐๘๑ ๙๕๕๙๕๒๘  

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง สถานท่ีปฏิบัติงาน 

๑ นางนันทนา   ประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๒ นายประพันธ  เม้ียนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๓ นายชูชีพ   ปนตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๔ นายสมพร  พานสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๕ นางอรทัย  ทองดีนอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๖ นางสมทรง  กลิ่นพูน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๗ นางวรนันท  ทิพยกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๘ นายสมศักดิ์ สงคทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๙ นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๐ นางศศิธร  หวางกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๑ นางสาวจิณหนิภา เหล็กอยู พนักงานบริการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๒ นายชนะภักดิ์ เกินกลาง พนักงานบริการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๓ นางวรีรัตน ออนดี พนักงานธุรการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๔ นางชมากร  สานุศิษย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บานใหม 

๑๕ นางอัจฉรา  ชิณวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานใหม 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง สถานท่ีปฏิบัติงาน 

๑๖ นางพรอมจิต  โชติกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานใหม 

๑๗ นางรัฐชะณู   หาดทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานใหม 

๑๘ นางอุษา  พลพูน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานใหม 

๑๙ นางอินทิรา  ทองเกษม เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานใหม 

๒๐ นางสาววลัยพร  เอ่ียมพร เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานใหม 

๒๑ นางสาวนุจรี   สมทางดี เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.บานใหม 

๒๒ นางสาวจิราภรณ  ศิริทรัพย ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.บานใหม 

๒๓ นางสาวอชิรญา  ปจจัง พนักงานบริการ(ผูชวยทันตกรรม) รพ.สต.บานใหม 

๒๔ นางสาวราตร ี   เจริญสุข พนักงานธุรการ รพ.สต.บานใหม 

๒๕ นางสาวณิชาภา  บางตํารวจ พนักงานชวยการพยาบาล(แพทยแผนไทย) รพ.สต.บานใหม 

๒๖ นายอุดม  จอมกลาง ยามรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานใหม 

๒๗ นางสุมาล ี  ริดกลาง พนักงานทําความสะอาด รพ.สต.บานใหม 

๒๘ นายยงยธุ เถ่ือนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ(ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.โตนด 

๒๙ นางศิราธร สภุัทโรบล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โตนด 

๓๐ นางแววประภา ตอสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โตนด 

๓๑ นางตติยา แทสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โตนด 

๓๒ นางสาวจิตรลดา ดวงกลาง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.โตนด 

๓๓ นายวิทยา ฟองสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.โตนด 

๓๔ นางสาวรุงทิวา ทองวัดพะเนาว เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.โตนด 

๓๕ นางสาวเบญจมาศ เผยกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.โตนด 
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๓๖ นายสหพันธ เม้ียนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.โตนด 

๓๗ นายสิทธิพล  หาสุข เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โตนด 

๓๘ นางสุภาพ เหล็กอยู ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.โตนด 

๓๙ นางสาวสัมฤทธิ ์สังทองหลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.โตนด 

๔๐ นางสาวชวัลกร เสนกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.โตนด 

๔๑ นายละมุม เสนกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.โตนด 

๔๒ นายสุชาต ิ     ดินขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บานเพชร 

๔๓ นางลูกจันทร   ดินขุนทด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานเพชร 

๔๔ นส.จิรัชญา     วิจบ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัตการ รพ.สต.บานเพชร 

๔๕ นส.อมราภรณ  ใบสูงเนิน เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๖ นางปยะนุช    ตอมสูงเนิน เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๗ นายบัลลังก   กิจไพบูลทว ี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๘ นส.จุฑารัตน   สาลีอาจ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๙ น.ส.เพ็ญพักตร  ใบโพธิ ์ พนักงานธุรการ รพ.สต.บานเพชร 

๕๐ นางสุภาภรณ  บวรทรัพยสกุล พนักงานผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย รพ.สต.บานเพชร 

๕๑ นางสาวสุภิญญา  เขยกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.บานเพชร 

๕๒ นายนิต  หนากลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานเพชร 

๕๓ นางเจริญ  จูงกลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.บานเพชร 

๕๔ นางสมฉว ีแบงกุศลจิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๕ นางขวัญนรนิทร โคกทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 
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๕๖ นางกนกพร โกยสวัสดิ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๗ นางสาวยุพัฒรา เขยกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๘ นางสาวน้ําออย เพชรปรีชาชาญ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๙ นายนันทวัฒน รุนแรง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๐ นางสาวทิวาวรรณ ใกลสุข นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๑ นางศรีไพร เผยกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๒ นางนุชจรี อุราสาย พนักงานชวยการพยาบาล รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๓ นางสาวศศิธร กําเนิดกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๔ นานสมพันธ ผานกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๕ นางสาวสุภาภรณ ซึมกลาง พนักงานผูชวยเหลือคนไข รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๖ นางจินตนา   นันทิประภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ(ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ตลาดแค 

๖๗ นายรัชนกิร  สีน้ําเงิน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๖๘ นายวัลลภ    ทิวฉิมพล ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตลาดแค 

๖๙ นางจอมแกว  พิลานนท เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๐ นางจิตโสภา  วงศปติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๑ นางลําพูน    เม้ียนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๒ น.ส.กุศลิน    เอกสัจวาที นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๓ นายธนัชพงศ  วงศปติศักดิ์ เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 
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๗๔ น.ส.อภิชญา   จงยอกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๕ น.ส.ขวัญธิดา  เลไธสง เจาพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๖ น.ส.กานตธีรา  ข้ึนโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๗ น.ส.จริยาภรณ  ยศประสงค พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๘ น.ส.ปริศนา   ขอมีกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๙ นางประยูร   ขานโคกกรวด ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.ตลาดแค 

๘๐ นางชอบ   ชะตาดี พนักงานบริการ รพ.สต.ตลาดแค 

๘๑ นางนิ่มนวล  อาษากลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.ตลาดแค 

๘๒ น.ส.ปริษณา  มุงกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.ตลาดแค 

๘๓ นายวิสุทธิ ์   แสนกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.ตลาดแค 

๘๔ น.ส.อารยา  นาคทองหลาง พนักงานบริการ (รายวนั) รพ.สต.ตลาดแค 

๘๕ นายทองหลอ  คําทองหลาง รักษาความปลอดภัย รพ.สต.ตลาดแค 

๘๖ นางสุวาร ี พานสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.หลุมขาว 

๘๗ นายคณิต  ฟองสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หลุมขาว 

๘๘ นางนุชนารถ  ฟองสันเทียะ เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.หลุมขาว 

๘๙ น.ส.จิณณาภัทร  เผยกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หลุมขาว 

๙๐ นายธงชัย  ครัวกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หลุมขาว 

๙๑ น.ส.ชุติมา  เศรษฐมาก เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หลุมขาว 

๙๒ น.ส.ภาฝน  สินปรุ พนักงานธุรการ รพ.สต.หลุมขาว 

๙๓ น.ส.รุงทิวา  เกาะสูงเนิน ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หลุมขาว 
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๙๔ น.ส.อมรทิพย  เพ็งกลาง พนักงานชวยการพยาบาล(แพทยแผนไทย) รพ.สต.หลุมขาว 

๙๕ นายขวัญใจ  อุปทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.หลุมขาว 

๙๖ นายสรรชัย  ชิณวงศ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ทากระทุม 

๙๗ นางสกุลพิสุทธิ์  สังขรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ทากระทุม 

๙๘ นางสาวสุชาดา  ณรงคนอก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ทากระทุม 

๙๙ นางสาวพัชรีพร  บุญเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๐ นางสาวเจนจิตร  หมายเงา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๑ นางสาวสุภาพ  อินทรไกร เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๒ นางอรุณ  วิชาระโช ผูชวยเจาหนาสาธารณสุข รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๓ นางสายทิพย  สินพูน พนักงานชวยพยาบาล (ผูชวยแพทยแผนไทย) รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๔ นางกนกอร  แขวงกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๕ นางสาวนงนุช  มุงออมกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๖ นายบุญสง  แสงบุญ พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๗ นายนคร  เนตรภักดี เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.มะคา 

๑๐๘ นาง บัณฑิตา  ธัญญาเรศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

๑๐๙ น.ส.พรรณทิพย  มุงเอ้ือมกลาง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.มะคา 

๑๑๐ นาย โอปน  เนตระกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

๑๑๑ นาง เพ็ญศรี  จันทรทองหลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะคา 

๑๑๒ น.ส.ภคิน ี รัตนพลแสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

๑๑๓ น.ส.ยุพวด ี สีหานอก พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.มะคา 
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๑๑๔ นาง จรรยพร  สงนอก ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.มะคา 

๑๑๕ นาง วรนิษฐา  แกนเสลา พนักงานธุรการ รพ.สต.มะคา 

๑๑๖ นาย สมยศ  ศรีแกว พนักงานบริการ รพ.สต.มะคา 

๑๑๗ นาย ประยูร  ศรีแกว พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.มะคา 

๑๑๘ นายบรรจง รวมพล นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๙ นางสาวณัฐนิชา นารถสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๐ นางสาวลิตา หนูพลาย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๑ นายชัชวาล  เจริญวงศ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๒ นางนิตยา ศรีแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๓ นางสาวพัชราภรณ  แกวกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๔ นางสาวสรอยสุดา เสง่ียมโคกกรวด พนักงานธุรการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๕ นางอารีรัตน  เอ้ือประภาพร ผูชวยงานสถานีอนามัย รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๖ นางสาวมณฑิกาญจณ จงแจงกลาง ผูชวยงานสถานีอนามัย รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๗ นางสัญญา มุงเครือกลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๘ นายธนิน สานุศิษย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.มะรุม 

๑๒๙ นางสาวปรียาภรณ พูนแกว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.มะรุม 

๑๓๐ นายศตวรรษ กลิ่นศรีสุข เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะรุม 

๑๓๑ นางอรวรรณ นาคา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะรุม 

๑๓๒ นางสาวสํารวม สนิทกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.มะรุม 

๑๓๓ นางปฑิตตา ดอกพิกุล พนักงานธุรการ รพ.สต.มะรุม 
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๑๓๔ นางจํารัส พรมนอก พนักงานบริการ รพ.สต.มะรุม 

๑๓๕ นายเจริญ ขอแชมกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.มะรุม 

๑๓๖ นางทองนิ้ม เนยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๗ นางรํายอง ปลั่งกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๘ น.ส.ศิริวรรณ ดําเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๙ น.ส.พิมพผกา แชจอหอ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๐ น.ส.อรชร กอหญากลาง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๑ นางโสภ ีทองดีนอก ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๒ น.ส.อัมรารัตน ปลั่งกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๓ นายขันติ กกสันเทียะ พนักงานบริการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๔ นางสายสวรรค ถอนสันเทียะ ผูชวยเหลือคนไข รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๕ นายสิทธิกร แกวอาศา พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๖ นางสุมาล ี  ดานยางหวาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บานไพ 

๑๔๗ นางกาญจนา   คุตโค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานไพ 

๑๔๘ นางศิวพร  เนตระกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานไพ 

๑๔๙ นางสุธิดา   เจียวคางพล ู พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานไพ 

๑๕๐ นายบุญเสริม  เจียวคางพลู เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.บานไพ 

๑๕๑ นางฤทัยรัตน  ปญญา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานไพ 

๑๕๒ นางสมพิส  เฉยกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.บานไพ 

๑๕๓ นายไพโรจน  มุงกอกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.บานไพ 
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๑๕๔ นางลําเอียง  ดาวเรรัมย พนักงานบริการ รพ.สต.บานไพ 

๑๕๕ นายนอม ดาวเรรัมย ยามรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานไพ 

๑๕๖ นายครรชิต หนากลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๗ นางสิริณัฐกุล ทวีผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๘ น.ส.ศรินรัตน มีธันยพงศ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๙ นายนพดล หางกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๐ น.ส.วรลักษณ สันติทวีชนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๑ นายวรวุธ เกาะสูงเนิน เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๒ น.ส.อัญชล ีรัตนวิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๓ นางเขียน ฤทธิ์ครบุรี ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๔ นายประดิษฐ ฤทธิ์ครบุรี พนักงานบริการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๕ น.ส.จุราพร หาญวงษ พนักงานธุรการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๖ นางอารีย ชาติไธสง พนักงานบริการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๗ นางสุดารัตน ฤทธิ์ครบุรี พนักงานชวยการพยาบาล รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๘ นายอุทัย  สมสุข นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.สะพาน 

๑๖๙ นายชยุตพงศ เหมันตสันติวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.สะพาน 

๑๗๐ นางวราภรณ วงษประพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.สะพาน 

๑๗๑ น.ส.กัญญา ไพรเขียว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 

๑๗๒ นางอนุสรา เปรมกมล เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 

๑๗๓ น.ส.กิตติยา บุรินทรสุชาต ิ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 
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๑๗๔ นางประภสัสร สงพิมาย เจาพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.สะพาน 

๑๗๕ นางวิไลวรรณ สานคลอง พนักงานธุรการ รพ.สต.สะพาน 

๑๗๖ น.ส.ณัฐนรนิทร ซึมกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.สะพาน 

๑๗๗ นางอําภรณรัตน แครนอินทร พนักงานบริการ รพ.สต.สะพาน 

๑๗๘ นายสนาชัย แครนอินทร พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.สะพาน 

๑๗๙ นายเอกชัย  ทองไทย นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๐ นางสุชาดา  วานิชบริภันณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๑ นางสาวสุภาพร  โพธศร ี เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๒ นางปยดา  ธนพัฒนไพโรจน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๓ นายชรินทร  กอทรายกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๔ นางขันเงิน  ฟองสันเทียะ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๕ นางสาวณิชกุล  สีนารอด พนักงานธุรการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๖ นางสาวอัญชนาภัทร  อภิพงศนิธ ิ พนักงานบริการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๗ นางสาวนุชร ี สังขดานจาก ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๘ นายสมชาย  เอ้ืองคําประเสริฐ ยามรักษาความปลอดภัย รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๙ นางวรรณพร  เอ้ืองคําประเสริฐ ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.ดอนทาว 

๑๙๐ นายวสันต  แทสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๑ นางสุนีย  จุมกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๒ นางสาววิภารัตน  จีนกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๓ นางสายรุง แสงกลา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองตะครอง 
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๑๙๔ นายอภิสิทธิ ์ ซาสังข นักวิฃาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๕ นางปณิชา  มาตรโคกสูง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๖ นางเพ็ชรรุง เมืองกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๗ นางลําพอง  สังกัดกลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๘ นางสาวปรียนุช คงพลปาน พนักงานธุรการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๙ นายพงษเทพ  อริยเดช ผูชวยงานคนพิการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๒๐๐ นายแปน เผยกลาง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย รพ.สต.หนองตะครอง 

๒๐๑ นางสาวสุดารัตน เกษเวทิน พนักงานผูชวยเจาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองตะครอง 

๒๐๒ นายเพทาย  สุภัทโรบล นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๓ นายชาตร ี ใยงูเหลือม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๔ นส.วรติกานต  แยกโคกสูง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๕ นายพีรพันธ  สภุัทโรบล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๖ นายกฤษณะ  นพคุณ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๗ นางนวรัตน  บัวขาว ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๘ นส.ประเทือง  จองทองหลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๙ นส.เสาวด ี อินชาง พนักงานธุรการ รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๑๐ นายบุญเสริม  ฉลากกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.นาราดพัฒนา 
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จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๔ โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ไมใชงบประมาณ  บาท    

• จากงบปกติของหนวยงาน รวมทุกโครงการ จํานวน   ไมใชงบประมาณ   บาท 

• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จํานวน ไมใชงบประมาณ  บาท  

เปาหมายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• จํานวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมละสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งมีจํานวน รวม  ๒๑๐ คน 

• จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจกัอบรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม  ๑๘  แหง 

• จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหการสนับสนุนหรืรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๑๘ แหง 

• จํานวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๒๑๐ คน 

• จํานวนองคกรคุณธรรม ระดับองคกรสงเสริมคุณธรรม   รวม ๑๘ แหง (โปรดตอบโดยเลือกระดับองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับองคกรคุณธรรม 
หรือระดับองคกร คุณธรรมตนแบบ)    

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

o บุคลากรสาธารณสุขในอําเภอโนนสูงมีการสรางเสริมวัฒนธรรมในการปราบปรามและตอตานทุจริตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
o จักตั้งชมรมคุณธรรมและพัฒนาเครือขายใหมีการดําเนินงานคุณธรรมจริยธรรม ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
o บุคลากรสาธารณสุขในอําเภอโนนสูงนําคานิยมของกระทวงสาธารณสุข (MOPH) มาเปนบรรทัดฐาน ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต มีบุคคล 

ตนแบบ 
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร / โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมา
ณท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ วางระบบรากฐานการสงเสรมิคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
๑.สรางเสริมวัฒนธรรมในการ
ปราบปรามและตอตานทุจริตดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
หนวยงานทุกระดับ 

เพ่ือสรางความเขมแข็งพ้ืนฐานของ
กลไกการปองกันและปราบปราม
ทุจริต 

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง 

๑ ๒๑๐ ๐ ๑     

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๒.จักตั้งขมรมและพัฒนาเครือขาย
ใหมีการดําเนินงานคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือสรางความเขมแข็งในองคกรและ
ภาคี เปนกลไกการปราบปรามทุจริต
การ รวมถึงกรบังคับใชกฎหมายใหมี
ความรวดเร็วเปนธรรม 

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง 

๑ ๒๑๐ ๐ ๑ 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสขุเปนแบบอยางดานการสงเสรมิองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๓.สงเสรมิใหบุคลากรและหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โนนสูง เปนแบบอยางดานคณุธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเปน
แบบอยางท่ีดีและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) ดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง 

๑ ๒๑๐ ๐ ๑ 

    

รวม           
หมายเหตุ:ใหนําตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินองคกรคณุธรรมภายใตแผนแมบทสงเสริมคณุธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)๙ ตัวช้ีวัด (๓ระดับ) มาดําเนินการในแผนปฏิบัติการ   
  สงเสรมิคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือจัดสงผลดําเนินการไปยังกรมการศาสนาเสนอคณะอนุกรรมการคดัเลือก องคกร 
  หนวยงาน และจังหวัดคณุธรรม พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกยองเปนองคกรคุณธรรม ภายใตแผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตอไป 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง   เลขท่ี ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสูง  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

ช่ือผูประสานงาน   นายประพันธ เม้ียนกลาง   โทรศัพท ๐๘๑ ๙๕๕๙๕๒๘ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
การดําเนินงาน 

จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
มี/ทํา ไมม ี

๑.แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสรมิคณุธรรมหนวยงาน สสอ.โนนสูง ม ี  ๑ แตงตั้งคณะทํางาน  
๒.จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรม สสอ.โนนสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ม ี  ๑ ทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

คุณธรรม สสอ.โนนสูง  
 

๓.สรางความรูความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคณุธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุธรรม สสอ.โนนสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ใหแกบุคลากรและเครือขาย 

ม ี  ๑ สรางความรูความเขาใจใน
แผนแมบทสงเสรมิคุณธรรม  

 

๔.มีการกําหนดเปนนโยบายสําคญัโดยสอดแทรกการสงเสริมคณุธรรม (ยึดหลักธรรมทางศาสนาหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานในสังกัดตามความเหมาะสม 

มี  ๑ มีการกําหนดเปนนโยบาย
สําคัญ 

 

๕.มีหนวยงาน/องคกรการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือขายรวมมือสนับสนุนสงเสริมคณุธรรมเพ่ิมมากข้ึน ม ี  ๑ มเีครือขาย อสม.  
๖.มีการพัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการดําเนินการสงเสริมคณุธรรมในสังกัด ม ี  ๑ มีการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารจดัการ 
 

๗.มีบุคลากรกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับการอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน ม ี  ๑ มีบุคลากรกลุมเปาหมายใน
สังกัดไดรับการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและสราง
ภูมิคุมกัน 

 

๘.องคกรในเครือขายใหความสําคญักับการจดัอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมมากข้ึน ม ี  ๑ องคกรในเครือขายให
ความสําคญักับการจัดอบรม
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมมาก
ข้ึน 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
การดําเนินงาน 

จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
มี/ทํา ไมม ี

๙.มีหนวยงานในเครือขายใหสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และดาํรงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทย 

มี  ๑ มีหนวยงานในเครือขายให
สนับสนุนจดักิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทย 

 

๑๐.มีบุคลากร และประชาชนกลุมเปาหมายในสังกัดเขารวมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

ม ี  ๑ บุคลากร และประชาชน
กลุมเปาหมายในสังกัดเขา
รวมหรือสนับสนุนจดักิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ และ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทย 

 

๑๑.มีเครือขายไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานคุณธรรม ม ี  ๑ มีเครือขายไดรับการพัฒนาให
เปนหนวยงานคุณธรรม 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ชื่อชมรม  พอเพียง สุจริต จิตอาสา  หนวยงาน    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสงู  

สถานท่ีต้ัง ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสงู    ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๖๐  

ชื่อผูประสานงาน   นายประพันธ  เมี้ยนกลาง โทรศัพท     ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘  

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน   ๒๑๐  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย   ๒๑๐  คน 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    ๑ โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม   ไมใชงบประมาณ  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน ไมใชงบประมาณ    บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน - บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• บุคลากร    ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน    ๒๑๐    คน  

• หนวยงาน  ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน    ๑๘    แหง   

• บุคลากร    ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง   จํานวน   ๒๑๐    คน  

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ๑๒ เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• บุคลากร    ในสังกัดสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง สามารถนําคุณธรรมท่ีพึงประสงคมาปรบัใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได   

• เปนหนวยงานสงเสริมคุณธรรม สามารถสรางความสุขใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ิมมากข้ึน   
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร / โครงการ วัตถุประสงคของ

โครงการ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ

ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ หมาย

เหตุ 
ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลพัธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๒(ม.ค.-

มี.ค.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ วางระบบรากฐานการสงเสรมิคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

๑.สรางเสริมวัฒนธรรมในการ

ปราบปรามและตอตานทุจริตดวย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

หนวยงานทุกระดับ 

เพ่ือสรางความ

เขมแข็งพ้ืนฐานของ

กลไกการปองกัน

และปราบปราม

ทุจริต 

สํานักงาน

สาธารณสุข

อําเภอโนนสูง 

๑๘_แหง หนวยงานมี

การปฏิบัติ

ตามแนว

ทางการ

ปองกัน

ผลประโยชน

ทับซอน 

ไมใช

งบประมาณ 

     

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

๒.จัดตั้งขมรมและพัฒนาเครือขาย

ใหมีการดําเนินงานคุณธรรม

จริยธรรม 

เพ่ือสรางความ

เขมแข็งในองคกร

และภาคี เปนกลไก

การปราบปราม

ทุจริตการ รวมถึงกร

บังคับใชกฎหมายให

มีความรวดเร็วเปน

ธรรม 

 

 

สํานักงาน

สาธารณสุข

อําเภอโนนสูง 

๑๘ แหง หนวยงานมี

การ

ดําเนินงาน

ของชมรม

จริยธรรม

อยางตอเน่ือง 

ไมใช

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร / โครงการ วัตถุประสงคของ

โครงการ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ

ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ หมาย

เหตุ 
ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๒(ม.ค.-

มี.ค.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสขุเปนแบบอยางดานการสงเสรมิองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

๓.สงเสรมิใหบุคลากรและหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง เปนแบบอยางดานคณุธรรม

จริยธรรม 

เพ่ือสงเสริมให

บุคลากรในสังกัด

เปนแบบอยางท่ีดี

และเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

(change agent) 

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต 

สํานักงาน

สาธารณสุข

อําเภอโนนสูง 

๑๘ แหง บุคลาการและ

หนวยงานมี

การปฏิบัติ

ตามแนว

ทางการดาน

การปองกัน

และ

ปราบปราม

การทุจริต 

ไมใช

งบประมาณ 

     

รวม     -      

 

 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
 (         นายประพันธ เมี้ยนกลาง ) 
ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ   
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 

วันท่ี   ๒๙ เดือน    ธันวาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๓ 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
 (      นางนันทนา  ประสิทธ์ิ  ) 
ตําแหนง    สาธารณสุขอําเภอโนนสูง   
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี   ๒๙  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓  
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-30 กันยายน 256๔) 

ชื่อชมรม    พอเพียง สุจริต จิตอาสา หนวยงาน     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสงู  

สถานท่ีต้ัง  ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสงู   ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐   

ชื่อผูประสานงาน นายประพันธ เมี้ยนกลาง โทรศัพท   ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

1. แตงตั้งคณะทํางานและจัดทําขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสรมิคณุธรรมของหนวยงาน   ๑ คําสั่ง มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 

 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมของหนวยงาน ประจําป ๒๕๖๔   ๑ 
แผนงาน 

มีแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคณุธรรม
ของชมรมจริยธรรม 

 

3. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรม ป ๒๕๖๔ กับบุคลากรในหนวยงาน   ๑ ครั้ง มีการช้ีแจงแผน
สงเสริมคณุธรรมใน
การประชุม
ประจําเดือน 

 

๔. มีการประชุมใหความรูในเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนสาํหรับบุคลากร   ๑ ครั้ง บุคลากรไดรับ
ความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

 

แบบฟอรมท่ี 2 



68 

 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

 
 

๕.  บุคลากรไดเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   ๒ ครั้ง บุคลากรไดเขารวม
กิจกรรมในการ
เทิดทูนสถาบันชาตอ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

 

๖. เกิดเครือขายในการสรางหนวยงานคุณธรรม   ๑๘ แหง สสอ.โนนสูง และ 
รพ.สต.ในสังกัดเปน
หนวยงานคุณธรรม 

 

๗. เกิดกิจกรรมชวยเหลือสังคม ในกิจกรรมจติอาสา   ๑๘ แหง บุคลากรในสังกัด 
สสอ.โนนสูง มีการ
เขารวมกิจกรรมจิต
อาสา 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (         นายประพันธ  เมี้ยนกลาง  ) 
ตําแหนง    นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี   ๒๙  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
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แบบฟอรมท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-30 กันยายน 256๔) 
 
ชื่อชมรม   พอเพียง สุจริต จิตอาสา หนวยงาน    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  
สถานท่ีต้ัง  ๑๖๖    ถนนมิตรภาพ-โนนสูง   ตําบลโนนสงู  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐    
ชื่อผูประสานงาน  นายประพันธ  เมี้ยนกลาง  โทรศัพท   ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘   
จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น ๑ กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗ กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ไมใชงบประมาณ บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน ไมใชงบประมาณ บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน -  บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 

 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๑๘๖3 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.6๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.6๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

1. แตงตั้งคณะทํางานและจัดทํา
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสรมิ
คุณธรรมของหนวยงาน 

๑ คําส่ัง มี
คณะกรรมกา
รขับเคล่ือน

แผน 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     คณะกรรมการรวมในการ
ดําเนินการขับเคล่ือนแผนสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน ประจําป 
๒๑๘๖๓ 

๑ แผน มีแผนการ
ดําเนินงาน

ของ
หนวยงาน 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     หนวยงานไดดําเนินงานตาม
แผนงานสงเสริมคุณธรรมของ
หนวยงาน ป ๒๕๖๔ 
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กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๑๘๖3 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ๖3) 

3. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการ
สงเสรมิคณุธรรม ป ๒๑๘๖๓ กับ
บุคลากรในหนวยงาน 

๒๑๐ คน บุคลากรมี
ความรู 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ถ า ย ท อ ด
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงาน ประจําป ๒๕๖๔ 

๔. มีการประชุมใหความรูในเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน
สําหรับบุคลากร 

๒๑๐ คน บุ ค ล า ก ร มี
ความรู 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     มีการประชุมใหความรูเร่ืองการ
ป อ งกั นผลประ โยชน ทั บ ซ อน
สําหรับบุคลากรในสังกัด 

๑๘.  บุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

๒๑๐ คน บุ ค ล า ก ร มี
ความรู 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
และวันราชพิธีตาง ๆ 

๖. เกิดเครือขายในการสราง
หนวยงานคุณธรรม 

๑๘ แหง บุคลากรรวม
ในการ
ดําเนินงาน 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     สสอ.โนนสูง และ รพ.สต.ในสังกัด 
ได ร วมในการสร า งหน วย งาน
คุณธรรม 

๗. เกิดกิจกรรมชวยเหลือสังคม 
ในกิจกรรมจติอาสา 

๒๑๐ คน บุ ค ล า ก ร มี
ค ว า ม
ภาคภูมิใจได
รวมกิจกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
และวันราชพธิีตาง ๆ 

 

หมายเหตุ: ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
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ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
   ๑. มีการประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบโดยท่ัวถึง 
 ๒. เจาหนาท่ีตระหนักถึงคุณธรรมประจําชาติท้ัง ๔ ประการ ไดแก พอเพียง  สุจริต และจิตอาสา  ซึ่งเปนแนวทางอัตลักษณของหนวยงาน 
 ๓. การดาํเนินงานหลายกิจกรรมตองใชการบูรณาการรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ   

 

 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
 ๑. ภาระงานตามจดุบริการ บางหนวยงานมีอัตรากําลังจํากัด ทําใหไมสามารถเขารวมบางกิจกรรมได    
 ๒. การดําเนินงานเปนรูปธรรม บางอยางไมสามารถทําใหเห็นภาพท่ีชัดเจน    
 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
 ๑. การทํากิจกรรมควรหาเวลาท่ีสามารถเอ้ือนใหเจาหนาท่ีเขามารวมกิจกรรมไดมากท่ีสดุเทาท่ีจะทําได 
 ๒. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการน้ันควรเห็นผลงานเปนรูปธรรมเพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหเจาหนาท่ีอยากเขารวมกิจกรรม   
 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (              นายประพันธ  เมี้ยนกลาง ) 
ตําแหนง        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี   ๒๙  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓  


