
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม 
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม 
โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
หลักการและเหตุผล 
 
  ด้วย  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560-2564 และตามแนวทางการจัดการท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1.)สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และ 3.) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพ่ือเป็น
การมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายคือ สังคมไทย มีภาพลักษณ์การป้องและ
ปราบปรามการทุจริตดีขึ้น และเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสามร้อยยอด ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ท าให้ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
   การด าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ล้วนเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานในหน่วยงาน 
3. เพ่ือปรับปรุงระบบ วิธีการท างานและการให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น 
5. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ิมมาตรการเสริมในการการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 
7. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ 
8. สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในหน่วยงานของโรงพยาบาลสามร้อยยอด ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มี

ความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลสามร้อยยอด มีความรู้ความเข้าใจยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
4. บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลสามร้อยยอด มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. หน่วยงานมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพ่ือส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต 
แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แผนงานบูรณาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิจริยธรรม/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2564) 
โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังการซื่อสัตย์สุจริต 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจติส านึก คา่นิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมสุจรติ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 59  บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
 
ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ /  กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

จ านวน 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตมาส4  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  

1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อตรวจสอบข้อมลูการบริหารงานการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

คณะ 
ท างาน 

3 
ครั้ง 

-    /     /     / นายภพ วงศ์
ประสาร 

2 กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญทางพุทธศาสนา . 
การตักบาตร  การเข้าวดัปฏิบตัิธรรม  
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
(วันมาฆบูชา/วันสงกรานต/์วันวิสาขบูชา/วันอาฬารห
บูชา/วันสรรคตรัชกาลที่9/วันเฉลมิพระชนมพรรษา
รัชกาลที่10/วันแม่) 
 

เพื่อสร้างจิตส านึก ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 

เจ้าหน้าท่ี
ของ รพ. 

 7
ครั้ง 

- /     / / /  / /  นายภพ วงศ์
ประสาร 

   ลงช่ือ                             ผู้เสนอแผน     ลงช่ือ                          อนุมัติแผน 
              (นายภพ วงศ์ประสาร)        (นางสาววศินี  วีระไวทยะ) 

                   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 



แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต 
แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจรติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต                แผนงาน   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคณุภาพ        โครงการ   ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส และบริหารความเสีย่ง 
แนวทางที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
วัตถุประสงค์  หน่วยงานในภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาเรื่องคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 60  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA 
ล า
ดับ 

โครงการ /  กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวน 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส1 ไตมาส2 ไตมาส3 ไตมาส4  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  

1. 
 

ช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

เพื่อทบทวนแนวทางการประเมิน ITA 
ให้กับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะ 
กรรมการ
บริหาร 

1 
ครั้ง 

-   
/ 

          นายภพ วงศ์
ประสาร 

2. กิจกรรมรณรงคต์่อต้านการทุจรติและแจกคูม่ือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาล 

ณรงค์ต่อต้านการทุจริตและแจกคูม่ือ
ความรู้ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน
โรงพยาบาล 

หน่วย 
งาน
ภายใน 

1 
ครั้ง 

-   
/ 

          นายภพ วงศ์
ประสาร 

3. 
 
 

ประชุมคณะท างานตดิตามตัวช้ีวัด การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

เพื่อติดตามผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คณะท า 
งาน 

3 
ครั้ง 

-  /     /     /   นายภพ วงศ์
ประสาร 

4. 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในสังกัดเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ให้กับเจา้หน้าท่ี
ในสังกัด 

เจ้าหน้าท่ี
ในสังกัด 

1 
ครั้ง 

 -         /    นายภพ วงศ์
ประสาร 

    

ลงช่ือ                             ผู้เสนอแผน     ลงช่ือ                          อนุมัติแผน 
              (นายภพ วงศ์ประสาร)        (นางสาววศินี  วีระไวทยะ) 

                   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
  10 พฤศจิกายน 2563        10 พฤศจิกายน 2563 


