
 

  
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลบาเจาะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์หลัก  
๑. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลบาเจาะ บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต  
๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม  
๔. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลบาเจาะ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

การก าหนดยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้โรงพยาบาลบาเจาะ เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการปราบปราม การทุจริต          

การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงานภายนอก 
ยั่งยืนด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการด าเนินชีวิต มาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ที่ก าหนดมาตรการว่าปลูกและปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย โรงพยาบาลบาเจาะ จึงก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลบาเจาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ   โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ปลูกฝังจิตส านึกใหยึดถือ
ผลประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชน์สวนตน 
ในการผลิต บุคลากรของ
โรงพยาบาลบาเจาะ  

ประชุมชี้แจงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการ 
ทุจริตในหน่วยงานโดยใช้โมเดล 
“STONG” ขับเคลื่อนในการ 
ปรับฐาน ความคิดของการเป็น 
“บุคคลสาธารณะ”หรือ “ 
ขาราชการสมัยใหม่”  

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก 
การไม่ทนตอการทุจริต 
แกบุคลากรใน 
โรงพยาบาลบาเจาะ 

บุคลากรของ 
โรงพยาบาล 
บาเจาะ  

รอ้ยละ 95 ของ
โรงพยาบาล 
บาเจาะได้รับการ
เสริมสร้าง
จิตส านึก ไมท่น
ตอการทุจริต  

- พ.ย. 2563 - ก.ค. 
2564  

งานพัฒนา 
บุคลากร  

2. วางระบบรากฐานการน า
คานิยม MOPH เป็นรากฐาน
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การ ทุจริต  

อบรมใหความรู้แกบุคลากร 
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งการปองกันมิใหกระท าผิด
วินัย  

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก 
การไม่ทนตอการทุจริต 
แกบุคลากรใน
โรงพยาบาลบาเจาะ 

บุคลากรของ 
โรงพยาบาล 
บาเจาะ  

รอ้ยละ 95 ของ
ข้าราชการ/ 
ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ 
/ลูกจางชั่วคราว/ 
พนักงานกระ 
ทรวงสาธารณสุข 
มีความเขาใจและ
ถือปฏิบัติตาม 
พรบ.ขา้ราชการ
พลเรือนและ
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง  

- พ.ย. 2563 - ก.ค. 
2564 

งานพัฒนา 
บุคลากร  

 



 

 

ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ   โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
1.สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับมีความ
รับผิดชอบ  

1.จัดท ามาตรการ กลไก และวาง
ระบบในการด าเนินการ ก าหนด 
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
2.ประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร และบุคลากรใน
หน่วยงาน 

เพ่ือการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเปิดเผยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความ 
ถูกต้อง ชัดเจนครบ 
ถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้สะดวก  
- เพ่ือแสดงถึง
เจตนารมณ์หรือค าม่ัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร และ
บุคลากรใน
โรงพยาบาล 
บาเจาะ มีการ
ประกาศ
เจตนารมณ์
ต่อต้านทุจริต 

- พ.ย. 2563 -มี.ค. 
2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค - ก.ย 64 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA)  

 

 

 

 



 

 

ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ   โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  
 

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริตหัวข้อ 
“กฎหมายและกฎระเบียบ
การเงินการคลังและพัสดุ”  
โดยวิทยากรจากส านักงานคลัง  

เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการ 
ทุจริต  
 

หัวหน้า
หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมฯ มีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  
 

- ก.พ. 2564 -ก.ค 
2564  

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

 2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ของหน่วยงาน  

เพ่ือก ากับดูแล
มาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่เป็น
รูปธรรม  

บุคลากรของ 
โรงพยาบาล 
บาเจาะ  

ร้อยละ 100 
ของกลุ่มงานใน
โรงพยาบาล 
จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน  

- ธ.ค. 63 – 30 
ก.ย. 64  

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ   โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
3.เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก 
การเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม  

1.จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
2.จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  
3.จัดท ากรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมใน
การป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบ  
4.จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง
หน่วยงาน  
5.จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
6.จัดท าแนวการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

เพ่ือยกระดับกลไก
มาตรการ กระบวนงาน
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
โรงพยาบาลบาเจาะ 
ในการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต  

มีการจัดท า
คู่มือ/แนวทาง
อย่างน้อย 2 
คู่มือ  

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทางท่ี
ก าหนดไว้  

- พ.ย. 63 – 30 
ก.ย. 64 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA 

 

 

 

 



 

v 

ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ   โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปราบปรามการทุจริต  

1.สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/
หรือกฎหมาย  
2.ก ากับติดตามการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทางท่ีก าหนดไว้  

พัฒนาเครื่องมือการ
แจ้งเบาะแสการกระท า
ผิดให้หลากหลาย
ช่องทาง  

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง เช่น 
โทรศัพท,์ 
เว็บไซต์, 
Facebook  

สร้างช่องทางการ
ให้ข้อมูลการ
ทุจริตได้ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง  

- ต.ค. 2563 – ก.ย. 
2564  

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

2.พัฒนาเครือข่ายและบูรณา
การกระบวนการด้านการ
ปราบปรามการทุจริต  

กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็ง
ของ (บ้าน ชุมชน วัด ศาสนสถาน 
โรงเรียน ส่วนราชการ)  

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
การสร้างความเข้มแข็ง
ของ (บ้าน ชุมชน วัด 
ศาสนสถาน โรงเรียน 
ส่วนราชการ)  

สมาชิกชม
จริยธรรม  

ร้อยละ 80 ของ
สมาชิก ชมรม
จริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม  

- ธ.ค. 2563 – ก.ย. 
2564  

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

 

 

  

   ลงชื่อ ............................................... ผู้จัดท ำ  ลงชื่อ .......................................................... ผู้เห็นชอบ   ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติ  
              (นำงภัทรภร อำรีวรกุล)                                    (นำยพูนศักดิ์ รัตนกรัณฑ )                                             (นำยดือรำมัน บินสะมะแอ)  
      พยำบำลวิชำชีพขช ำนำญกำรพิเศษ                          นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                                       ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำเจำะ 

                     หัวหน้ากลุ่มการฯ                                          หวัหน้าฝ่ายบริหารฯ                                 
 
                         


