
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คปสอ.นาโพธิ์  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการต่อด้านการทุจริต เมื่อวันท่ี  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีท่ีดูแลนโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงทุกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ร่วมเป็นกรรมการ และ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี
อ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ
บูรณาการในด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ จึงเห็นสมควร
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของหน่วยงานต่อไป   
ซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริตเป็นท่ียอมรับในระดับสากล”  และเป้าหมายในภาพรวม  “ลดปัญหาการทุจริตใน
สังคมไทย  ส่งผลให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปลุกและปลูกจิตส านึก การต่อต้านทุจริต เน้นปรับฐานความคิดของคนในทุกภคส่วน

ในการรักษาประโยขน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริตและพัฒนาเครือข่ายประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร ต่อต้านทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของส่วนราชการ 
๒ เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของ คปสอ.นาโพธิ์ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๓ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔ เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของ คปสอ.นาโพธ์ิ 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ คปสอ.นาโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑. ทบทวน วิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
 ๑.๑ ผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๑.   ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรมและ  สร้าง
วินัยแก่ทุกส่วน
ราชการ 

๑. ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรของ
จังหวัดเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล มาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรมและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาลมาตรฐานและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

จัดการฝึกอบรมโครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน  ๑๗๔ 
คน และมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์จ านวน ...๑๐๐.คน 
คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐. 

  ๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรผาสุข(ปฏิบัติธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินการภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
๔.โครงการ เร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมบุคลากรผาสุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ๓  คน 
 
 
 
 
๔. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ๑๗๔ 
คน เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง คปสอ   
นาโพธ์ิ 

มีกิจกรรมย่อย ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
๑. จัดอบรมพัฒนาจิตเจ้าหน้าท่ีใน คปสอ.นาโพธ์ิ และ

ธรรมเจ้าหน้าท่ีใน คปสอ.นาโพธ์ิระหว่างวันท่ี  ๑๕-
๑๖ มีนาคม    ๒๕๖๑ และ วันท่ี  ๒๒-๒๓ มีนาคม  
๒๕๖๑   ณ วัดป่านาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน  
๓๐  คน 

๒. จัดอบรมพัฒนาจิตเจ้าหน้าท่ีในมาฆบูชา เมื่อวันท่ี   
๑  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลนาโพธ์ิ มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน ๑๗๔ คน  ท าบุญเล้ียงพระ 
 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี ๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมล้ีลอย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๔. โครงการ เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันท่ี  
๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
นาโพธ์ิ 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๒    รวมพลัง
แผ่นดิน 
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

๑. จัดช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และรับเร่ืองร้องเรียนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

๑. จ านวนช่องทาง การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสการทุจริต 

๑. ติดต่อด้วยตนเองโทร ๐๔๔-๖๒๙๓๒๗-๘ ต่อ ๒๓๒ 
๒. ตู้ร้องเรียน  ๕ ตู้ OPD , IPD , ห้องยา,  ส่งเสริม ,ทันตกรรม  

  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑. จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
 
 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธเ์พื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จ านวน   ๑  ป้าย ติด
หน้าโรงพยาบาลนาโพธ์ิ 
 

 พัฒนาระบบบริหาร
และเคร่ืองมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

๓ รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วน
ร่วมในการสอดส่อง หรือแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

๑.บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต 

รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการสอดส่อง หรือแจ้ง
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต โดยการให้ความรู้เร่ืองการต่อต้านการทุจริต
เข้าท่ีประชุมโรงพยาบาล ในวันประชุมประจ าเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๓.  เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 

๑. การจัดระบบการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

๑. ร้อยละของส่วนราชการมีการ
จัดระบบการควบคุมภายใน 

จัดระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ครบท้ัง  ๙   หน่วยงาน  รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน และ 
๑๒  เดือน คิดเป็น ๑๐๐% 
 

  ๒. ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบ ด้าน
Financial & Complianee จ านวน ๙ หน่วยงาน และด้าน ซ่ึง
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดฯ ได้ด าเนินตรวจสอบครบถ้วน
ตามแผนงาน ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต ท้ัง ๖ แห่ง ในวันท่ี  
๑๘-๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

  ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน 

3. จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

จัดการฝึกอบรมการตรวจสอบภายในให้หน่วยงาน รพ.สต ท้ัง 
๖ แห่งเดือน   มกราคม   ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๕.เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาค
ส่วน 

ให้ความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ถ่ายทอดพระบรมราโชวาทเป็น
หลักปฏิบัติงาน 
๓) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีภายใน
ส านักงานใช้วัสดุส านักงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
๔) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี ลด ละ 
เลิก อบายมุข ส่ิงผิดกฎหมาย 

ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าท่ี มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากร/
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
๑) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 
บอร์ด 
๒) ถ่ายทอดพระบรมราโชวาทเป็นหลักปฏิบัติงาน 1 บอร์ด 
๓) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานใช้วัสดุ
ส านักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
๔) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี ลด ละ เลิก อบายมุข ส่ิงผิด
กฎหมาย 

 สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 
 

จ านวนกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรมะ ท าบุญตักบาตร เจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน ท าบุญเนื่องในวันส าคัญต่างๆ ไหว้พระสวดมนต์และ
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การประชุมอบรมให้ความรู้ 
คร้ังท่ี ๑ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระข้ามปี วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
คร้ังท่ี ๒ กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๖๑ 
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แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โรงพยาบาลนาโพธิ ์


