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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

และส่งเสริมจริยธรรม 

โรงพยาบาลกุยบุร ี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤดิมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

โรงพยาบาลกุยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
=\

หลิกการและเหตุผล
4-^ รุ-่^- £-.£t f ?

ด้วย โรงพยาบาลๆยบุร ีได้จัดทำแผนปฎํบ้ติการป็องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริย5รรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.เอ(£๖5; 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ.เอ<£๖0 - ๖5;) แผนแม่บทบุรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๒0 จ (พ.ศ.๒£๖0 - ๒(£๗๙) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 1£ ป ี(พ.ศ.๒<£๖0 - ๒๕๖๔) แผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (อบับที ่๓) พ.ศ.๒£๖0-๒<£๖5; และตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบุรณาทารเชิรยุพธตๅสต,' 
ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖5; คณะที ่๖ ยุทธศาสตร ์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบทารบรูหาร 

จัดการภาครัฐ แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝืงความชื่อสัตย์สุจรูต ๒) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปราบปรามการทุจริต เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปัอรกันและปราบปราบการทุจรูต ระยร;ที ่๓ (พ.ศ.!0<£๖0 . เร^) 
เป้าหมายคีอ สังคมไทย มีภาพลักบณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลกุยบุรีไท้เป็นค่นดี มีความสุขบนพื้นจานของคุณธรรน 

จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นอรค'กรคุณธรรน/ไรรพยาบาลคุณ’5รรนท'ๅไท้ปร5;ชาชนแลร,^^รูการ-*วๅ^^
พอใจได้รับบริการที่ดีมีคุณนิรรม

การดำเนินการตามแผน\jรณาการปัองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตํมิ■ชอบ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.เอ4:๖๔ ล้วนเป็นไปตามนโยบาย 
และทิศทางการขับเคลื่อนการนิองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอก ประยุทร จันทรั!อชา นายกรัชิมนตริ

๑. รัฐนิรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทนิศักราช ๖๕๖๐ หมวด ๕ หน้าท่ีชองรัฐ ตามมาตรา ๖๓ เพื่อส่งเสรม สนับสบุน และจัดใพ้มีมาตรการกลไก 
ที่รประสิทธิภาพเพ่ือนิองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด การมิส่วนร่วมชองประชาชน ต่อล้าน ชี้เบาะแส

๖. กรอบยุทธศาสตร์ชาดิระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒4:๖๐ -๒4:๗๙) ในยุทธศาสตร์ที ่๖ การปรับสมดุลและพฒนาระบบการบริหารอัดการภาควชิ ิ
เพื่อมุ่งสู,การเป็นประเทศที่มีความม่ันคง มั่งค่ัง มั่งรน เป็นประเทศที่หัต]นาแล้วด้วยการพฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ1พืยง

๓. แผนหัต]นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ๑๒ (พ.ศ.๒(£๖๐ - ๒4๖๔) เพื่อไหปัญหาคอรัปชั่นลดลง และศัชนีการรับรัการทุจริตดชี้น



๔. ยุทธศาสตร์ชาตวำด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) เพื่อม่งสู่ประIทศไทยไสสะอาด ไทยทั้งชาตํด้านทุจริต 

(Zero Tolerance and clean Thailand)
๔. แผนเฟบทการปัองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤดิมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) เพี่อมุ่งส,ูกระทรวงสาธารณสุข 

ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

๖. คณะกรรมการปฎรูปประเทศด้านการปีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ 

ตเ. นโยบายนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤดิมิชอบในภาครัฐ

๘. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครีอข่าย) มุ่งเนันการป้องกัน 
การทุจริตให้มิความเข้มแข็งและมประสิทธิภาพ

วัตตุประสงค์

๑. เพี่อเสริมสร้างและสนับสบุนให้ไข้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

๒. ส่งเสริมและสนับสบุนเพื่อให้เกิดการรณาการการทำงานในหน่วยงาน
๓. เพี่อปรับปรุงระบบ วิธิการทำงานและการให้บริการประชาขน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเส่ียงของการทุจริต
๔. ส่งเสริมและสนับสบุนให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
๔. สนับสบุนให้บุคลากรในสังกัดมิส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. ส่งเสริมและสนับสบุนให้บุคลากรในสังกัดรดถือปฎํบตตามประมวลจริยธรรมในการปฎบ้ดิหน้าที่และเพิ่มมาตรการเสริมในการป้องกันและปรามปราม 

การทุจริต มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗
๗. เพี่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับและทุกพื้นที ่มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ
๘. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เร่ืองความชื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๙. เพี่อให้หน่วยงานในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

๑๐. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายความร่วมรอไห้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม



ผลที่คาคว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานในโรงพยาบาลกุยบุร ึปฎํบ้ตงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. บุคลากรในโรงพยาบาลกุยบุร ีได้รับการพฒนาด้านคุณธรรม มึจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบตงานตามระเบียบวนัย ยดมั่นในคุณธรรมจรืยธรรม รความชื่อสัตย ์

สุจรีต ดำเนินชีวตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพิยง

๓. บุคลากรในโรงพยาบาลกุยบุรี มีความรูความเข้าใจยึดถึอปฏํบ้ตตามประมวลจรียธรรมในการปฏิบ้ตหน้าที ่
๔. บุคลากรในโรงพยาบาลกุยบุรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. หน่วยงานมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพ่ือส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัขนึการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ดีขึ้น 
๖.หน่วยงานในโรงพยาบาลกุยบุรี ได้รับการพัฒนาเป็นองคํกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม



แผนปฏีบ้ดการ การปืองกันและปราบปรามทุจริด โรงพยาบาลคุยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๔
ลำดิบ 
*

โครงกาว/ 
กิจกรรม

วัตจุประสงค์ เปืาหมาย จำน
วน

ตัวชี้วัดความสำรีจ

ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประกาศให้ เจ้าหนัาท่ี m เจ้าหนาที่!ด้เช้าร่วม
ต่อทานร!จริต เจ้าหนาที่1ด้ทราบถึง โรงหยาบาล คเง การประกาศ
“โรงหยาบาลๅยบุรี เจตนารมณ์ชอง เจตนารมณ์ต่อด้าน
ใสสะอาต ร่วมตาบ หน่วยงาน ทุจริต "โรงหยาบาล
ทุจริต" (MOPH คุยบุรีใสสะอาค ร่วม
Zero Tolerance) ด้านทุจริต" (MOPH
ประจำปีงบประมาณ Zero Tolerance)
ห.ศ.๒<£๖ร: ประจำปีงบประมาณ

ห.ศ. ๖๕๖๕ จำนวน
« ครั้ง

วัคยิบรมโครงการให้ •ท.เพ่ือประเมินผลด้าน หน่วย a เจ้าหนัาที่!รงหยาบาล
ความfแก่เจ้าหนาที่ ทุผธรรมและความ งานภายใน ครั้ง คุยบุรี!ด้เข้าร่วม
ภายในหน่วยงาน โปร่งใสในการ โรงหยาบาล อบรมโครงกาวให้
เกี่ยวกับการ คำเนินงานชยิง ความรุแก่เจ้าหนัาที่
เสริมสร้างนสร หน่วยงานเป้าหมาย ภายในหน่วยงาน
พ้ฒนาทางด้าน ส’ิงกัคสำนักงาน เกี่ยิวิกึบการ
จริยธรรมและการมี ปลัคกระทรวง เสริมสร้างและหัตเนา
วินัยรวมทั้งการ สาธารณสุข ราชการ หางด้านจริยธรรม
ป้องกันไมให้กระทำ บริหารส่วนภูมิภาค และการมีวินัยรวมทั้ง
ผิทวินัย ๖. เพื่อห้พนาและ การป้องกับใม่ให้
ปีงบประมาณ ปร้บปรุงกระบวนการ กระทำผิตวินัย
๖๕๖ร: ปฏิบ้ติงาน และให้การ ปีงบประมาณ ๖๕๖๕

บริหารราชการของ จำนวน ท ครั้ง

งบประมา 
ผ

ระยะเวลาการดำเนินการ
ไตรมาล ๑

ด.ค ท.ย ซ.ด

ไตรมาส ๒

ม.ก ก.พ นิ.ค

ไตรมาส ผ

เม.ย พ.ค นิ.ย

ไตรมาส <£

ก.ค ส.ค ก.ย

ผู้รีบชอบ

นายวัชรากรณ ์หวึสิน1รสน่ร

บางสาววรรณด ึคงมา



ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม

วัดถประสงค์

ของหน่วยงานฟ้าหมาย 
สังกัดสำนักงาบ 
ปลัดกระ:หรวง 
สาธารณสุขราชการ 
บริหารส่วนภูมิภาคม ึ
ปรรสิทธิภาพปรรสิทธิผล 
ดามหลักธรรมาภิบาล 
๓.เพื่อให้เกิดผลในทาง 
ปฎิบัตืในการนา 
มาดรการการ,ป็องกัน 
และ:ปราบปรามการ 
ทุจริดทั้งในระดับ 
นโยบายระดับปฎิบ้ติการ 
มาบังดับใซัและปฎิน้ต ิ
อย่างทั้วถงดรอบคลุมทั่ว 
ทั้งองค์กร

ฟ้าหมาย จำนวน ตัวจี้วัดความลำ!จ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ
ไตรมาส ๑

ด.ค พ.ย ธ.ค

ไดรมาส ๒

ม.ค ก.พ มี.ค

ไตรมาส ๓

ฌ.ย พ.ค มี.ย

ไครมาส ๔

ก.ค ส.ค ก.ย

ผู้รับชอบ


