
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
หลักการและเหตุผล 
 
  ด้วย  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 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 ซึ่งขยายให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และตามแนวทางการจัดการท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.)สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และ 3.) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) เป้าหมายคือ สังคมไทย มี
ภาพลักษณ์การป้องและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น และเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสามร้อยยอด ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ท าให้ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
   การด าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ล้วนเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 
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 และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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. 
 

ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

เพื่อทบทวนแนวทางการประเมิน ITA ให้กับ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะ 
กรรมการบ
ริหาร 

1 
ครั้ง 

-   /           นายภพ วงศ์
ประสาร 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและแจกคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายในหนว่ยงานโรงพยาบาล 

ณรงค์ต่อต้านการทุจริตและแจกคู่มือความรู้ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาล 

หน่วย 
งานภายใน 

1 
ครั้ง 

-   /           นายภพ วงศ์
ประสาร 

3. 
 
 

ประชุมคณะท างานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เพื่อติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

คณะท า 
งาน 

3 
ครั้ง 

-  /     /     /   นายภพ วงศ์
ประสาร 

4. 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในสังกัดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่
ในสังกัด 

1 
ครั้ง 

 -         /    นายภพ วงศ์
ประสาร 

5 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการบริหารงานการปฏิบัติงาน
ภายในหนว่ยงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

คณะ 
ท างาน 

3 ครั้ง -    /    /    / นายภพ วงศ์
ประสาร 

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

                   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
  15 พฤศจิกายน 2564        15 พฤศจิกายน 2564 


