
 

 

 

 

 

คูมือ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2561 ของ

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา  

 

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายดานการสงเสริมการบริหาร 
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และกํา 
หนดใหเปนวาระแหงชาติ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงปจจุบันยุทธศาสตรดังกลาว ไดมีการจัดทําและดํา 
เนินงานในระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แลว ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริต ประจําป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลนาโพธิ์ จึงจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบ แนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายรฐับาลระยะ ๕ ป ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ มุงเนนการสรางจิตสํานึกของ
บุคลากรโรงพยาบาลนาโพธิ์เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใหมีทัศนคติและคานิยมในการ ตอตานการทุจริต เนนการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในสังกัดและภายนอกโดยเฉพาะผูมีสวนได เสียตามภารกิจ ตลอดจน
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาการทุจริตและการพัฒนากลไกการ       ดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือลดและปองกันปญหาการทุจริตใหไดผลอยางยั่งยืนตอไป  

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

คํานํา                                                                                                หนา 

สวนท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

๑. บทนํา ๑  

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ๑  

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ของโรงพยาบาลนาโพธิ์  

๑. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ๖  

๒. ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการทุจริต ๗  

๓. นโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๘  

๔. โครงสรางโรงพยาบาลนาโพธิ์ ๙  

๕. อํานาจหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนาโพธิ์ ๑๐  

๖. ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ๑๗  

๗. แผนผังความเชื่อมโยง ๑๘ 

 สวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับปรับแผน) ๑๙ ของโรงพยาบาล
นาโพธิ์ 

๑. บทวิเคราะหผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา  

๒. แผนงานปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลนาโพธิ์ (ฉบับปรับแผน) 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)       

            จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการ 
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการ 



ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับ 
สภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน 
ปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ 
ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 
วิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการตั้งแต 
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติการติดตามประเมินผล และ 
รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ท้ังนี้
ก็เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง 
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล จากผลการวิเคราะหสถานการณ 
การทุจริต การวิเคราะหดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวน 
งานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะหสภาวะ แวดลอม รวมถึงวิเคราะหวงลออนาคต 
(Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟงความ 
คิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีเก่ียวของในภาคสวนตาง ๆ ไดมีการนํามาประมวลผล 
เพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา

การและ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ 

วัตถุประสงคหลัก 

 ๑. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  

๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  

๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับ
ความรวมมือจาก ประชาชน  

๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีคาคะแนนในระดับ ท่ี
สูงข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  

“สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแต
ปฐมวัยเพ่ือสราง วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต เปนการ



ดําเนินการผานสถาบัน หรือกลุมตัวแทนท่ีท าหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดีท่ีมี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ
และตอตานการทุจริต ในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ  

๑. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน 
สวนรวม  

๒. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต  

๓. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต  

๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  

“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวง
ระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวา ประชาชน ทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกัน
ประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ เจาหนาท่ีรัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมือง
ของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทน ตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็
ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมือง ๓ อันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการให
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการ ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการ สนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอัน
แนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมี ยุทธศาสตรการน าเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ สอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและ
รัฐบาลมีการนําเจตจํานง ทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 

 

กลยุทธ  

๑. พัฒนากลไกการก าหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน  

๒. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ 

 ๓. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต  

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรร 
งบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา  

๕. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการสนับสนุน ทุน
ตั้งตน  



๖. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรค 
การเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสีย ตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิง นโยบาย
มักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนด 
นโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะท่ี ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ี มุง
ปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแต 
เริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจ 
นโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมิน 
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

กลยุทธ  

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

๒. การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) บูรณาการและ 
ประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การพัฒนา
นวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวม ในการตรวจสอบ  

๔. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะหติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  

“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกัน
การทุจริตของประเทศไทย ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให
การทุจริตเกิดยากข้ึน หรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ
กลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

กลยุทธ  

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต  

๒. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต  

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  



๕. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  

๖. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  

๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต  

๘. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 
๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  

ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการ ปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถ ดําเนินการไดอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การ ตัดสินคดีและลงโทษ
ผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก การดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยาง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต จะไดรับการ
ลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผล ใหคดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

กลยุทธ  

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สินทรัพยสินคืนจากการ 
ทุจริต  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและ มี
ประสิทธิภาพ  

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริตและ 
สอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต  

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาท่ี ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต  

๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  



๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเม่ือคดี 
ถึงท่ีสุด ๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือ
รองรับการ เพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

ยุทธศาสตรท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ

ประเทศไทย”  

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการ ยกระดับคา
ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ สํารวจตามแต
ละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการ ทํางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และ
ตางประเทศ 

 

 

กลยุทธ  

๑. ศึกษา และกํากับติดตาม การยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย  

๒. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของโรงพยาบาล

นาโพธิ์ 

๑. หลักการและเหตุผล  

ปญหาการทุจริตสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอความม่ันคงแหงรัฐ ความเจริญกาวหนา ของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชน ท้ังยังเปนสาเหตุของปญหาสังคมตางๆ ท่ีตอเนื่องตามมา กอใหเกิดสภาวะการ
ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปญหาสังคมท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเพราะขาดปจจัย ในการแกปญหา การ
เกิดปญหาการเลือกปฏิบัติและใหสิทธิ์แกบุคคลท่ีเอ้ือผลประโยชนในภาครัฐนอกจากนี้ การทุจริตยังถือไดวา
เปนพฤติกรรมท่ีขัดตอหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม อัน
เปนหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดออกคําสั่ง ท่ี 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดให ทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ สงเสริมการมีสวน



รวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริต ประพฤติมิ ชอบในระบบ
ราชการ เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมี การดําเนินการ
ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให เกิดความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนใหมี สวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสํานึก คานิยมให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและใหผูปฏิบัติงาน มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) แปลงไปสูการปฏิบัติดังนั้น การ 
จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะใชเปนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : สงเสริมการ
บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาประสงค การบริหารราชการในองคกรมีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล โดยแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับ นี้ จะมุงเนนการสรางจิตสํานึกของบุคลากรของ
โรงพยาบาลนาโพธิ์ ใหมีทัศนคติ และคานิยมในการตอตานการทุจริตและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เนนการประสานความรวมมือกับ หนวยงานภายในสังกัดใหมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาการทุจริต และ
การพัฒนากลไกการดําเนินงาน เพ่ือลดปญหาการทุจริตใหไดผลอยางยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค  

๑) เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาลรวมท้ัง 
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

๒) เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจนโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

๓) สรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก  

๔) เพ่ือสรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร  

๕) สรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต  

๓. กลุมเปาหมาย บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  

๔. หนวยงานดําเนินการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงพยาบาลนาโพธิ์  

๓. กลุมเปาหมาย  

บุคลากรของโรงพยาบาลนาโพธิ์  

๔. หนวยงานดําเนินการ 



 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

๕. ผลท่ีคาดหวัง  

๑) องคกรมีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น  

๒) ขาราชการ พนักงานและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลนาโพธิ์มีจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานตามหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และมีความโปรงใส  

๓) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
เกิดการทุจริตคอรรัปชั่น  

๔) มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนกรณีการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเชาถึงไดงายยิ่งข้ึน  

๕) มีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๗. ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการทุจริต ปจจัยท่ีทําใหเกิดการทุจริตท้ังใน
ดานระบบบริหารราชการและดานตัวบุคคลของขาราชการ ประกอบดวย  

๑) การขาดความโปรงใสและขาดการตรวจสอบ เจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจในการใชดุลพินิจตามตํา 
แหนงหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยขาดมาตรการตรวจสอบท่ีเพียงพอและขาดการถวงดุลอํานาจท่ีเหมาะสม  

๒) การผูกขาด ในกรณีนี้เก่ียวของกับการทําธุรกิจ การไดรับสัมปทานในโครงการตางๆ ซ่ึงบริษัท จะ 
ใชวิธีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ  

๓) การไดรับคาตอบแทนการท างานท่ีไมเหมาะสม (Low salary)  

๔) ความโลภเนื่องจากความไมรูจักพอ แมจะมีคาตอบแทนท่ีสูงและมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ดี
อยูแลว  

๕) การขาดคุณธรรม เจาหนาท่ีของรัฐขาดสํานึกในคุณธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตและการทํางาน  

๖) การขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ซ่ึงปจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณและขาดจิตสํานึกเพ่ือ 
สวนรวม 

๘. นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

๑) นโยบายรัฐบาล  

นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธจันทรโอชา ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ี มีธรร
มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการ ทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน ขาราชการ
และความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ ปราบปรามการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไข กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

๒) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แหงชาติ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐ น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติซ่ึงตอมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีมติกําหนดให หนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๓) มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง สวน
ราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ทุกสวนราชการ โดยใหเปนสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวน ราชการ และ
ใหรองหัวหนาสวนราชการท าหนาท่ีเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอีก ตําแหนงหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


