แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลกุยบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลกุยบุรี ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักการและเหตุผล
ด้วย โรงพยาบาลกุยบุรี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2561) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560-2564 และตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภ าพ
ในการปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
เป้าหมายคือ สังคมไทย มีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น และเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลกุยบุรีให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื้นฐานของคุ ณธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ทาให้ประชาชนและผู้รับ บริการมีความพึง
พอใจได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม
การดาเนิ น การตามแผนบู รณาการป้อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ ประจ าปีง บป ระมาณ พ.ศ.2561 ล้ ว นเป็ น ไปตามนโยบาย
และทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน และจัดให้มีมาตรการกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อต้าน ชี้เบาะแส
2. กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อให้ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อมุ่งสู่ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต
(Zero Tolerance and clean Thailand)
5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อมุ่งสู่กระทรวงสาธารณสุข
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
8. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกัน
การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหาร
กาลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

ค่านิยม
ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน
กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางการทางาน
1. กาหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ให้คนไทย
มีสุขภาพดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล
3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์
4. สร้างความสามัคคีเพื่อให้บุคลากรโดยส่วนรวมมีความสุขเหมือน
ชื่อกระทรวง
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กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

พันธกิจ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

M
O
P
H

= เป็นนายตนเอง คือ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ทางาน
คิดพูดอย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
ค้นหาความรูสม่าเสมอ มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ
= เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ เพื่อประโยชน์
ในงานราชการ เพื่อมนุษยชาติ
= ใส่ใจประชาชน คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใส่ใจในประชาชน

= อ่อมน้อมถ่อมตน คือ การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เป็นองค์กรใสสะอาด มีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
1. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค่านิยม ศปท.
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คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด
นานกว่า 30 ปี เป็นการชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา
และเป็นการมองโลกและสรรพสิ่งต่างๆในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นทางสายกลางที่พอประมาณ ใช้หลักวิชาการที่มีเห ตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรมเป็นพื้นฐานโดยเงื่อนไข
คุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย
- มีความตระหนักในคุณธรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความอดทน
- มีความเพียร
- ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
- ไม่โลภ แบ่งปัน และไม่ตระหนี่
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธ าเป็นหลักการสาคัญที่จะช่วยวางรากฐาน
การบริหารราชการแผ่นดินอย่างสุจริต เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับให้ภาคราชการ ทางานด้วยความตระหนัก
ในหลักธรรม มีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ทางานด้วยความสุจริต โปร่งใส ประหยัด ใช้หลักความรู้หลักเหตุผล เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีจิตสานึกในการทางาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 - 2561
โรงพยาบาลกุยบุรี ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่จะมุ่งเน้นพัฒนาและให้ความสาคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขบนฐานการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
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กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 - 2561
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในปี 2564
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น

คนดี มีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม

2. พัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

3. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้

เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขบนฐานการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเองและองค์กรอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

2. สร้างและพัฒนาหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
2. สร้างผู้นาหน่วยงานและเสริมสร้างแกน
นาแบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนา
องค์คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ฯลฯ

3.เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการ
ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ
2. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ทั้งบุคคล
องค์กรต้นแบบ ฯลฯ
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วิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาพรวม
การดาเนินการในกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ช าติระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

เป้าหมายในภาพรวม
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นโดยประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI ) สูงกว่าร้อยละ 44 ใน ปี 2561

แนวทางการดาเนินการจัดทางบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยึด 3 แนวทาง ดังนี้
1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานในหน่วยงาน
3. เพื่อปรับปรุงระบบ วิธีการทางานและการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
5. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มมาตรการเสริมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7
7. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับและทุกพื้นที่ มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ
8. สร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
9. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
10. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานในโรงพยาบาลกุยบุรี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. บุคลากรในโรงพยาบาลกุยบุรี ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม มีจิตสานึกที่ดใี นการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคลากรในโรงพยาบาลกุยบุรี มีความรู้ความเข้าใจยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
4. บุคลากรในโรงพยาบาลกุยบุรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. หน่วยงานมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพื่อส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ดีขึ้น
6. หน่วยงานในโรงพยาบาลกุยบุรี ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
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