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แผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต                                           
และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวหิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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หลักการและเหตุผล 

  ด้วย โรงพยาบาลหวัหิน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี                         
(พ.ศ.2560 – 2564) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”และ             
ตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2561 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก                             
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายคือ สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกัน                         
และปราบปรามการทุจริตดีขึ้น  

การด าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ล้วนเป็นไปตามนโยบาย            
และทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีมาตรการกลไก         
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อต้าน ชี้เบาะแส 
  2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือให้ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น 

แผนปฏิบัติป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหัวหิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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  4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือมุ่งสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ           
ด้านทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand) 
  5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือมุ่งสู่กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต   
  6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2560  
  7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  8. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้น           
การป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ    

  9. กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการขยายเวลาการบังคับใช้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) ให้ขยายใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
   
 

 
 
 

   

 

 

 

ค่านิยม 
ซื่อสัตย ์
สามัคค ี
มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 
กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

แนวทางการท างาน 

1. ก าหนดค่านิยมร่วมกันเพ่ือปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ให้คนไทยมีสุขภาพดตีามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล 
3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจบุนัที่ดีมีประโยชน ์
4. สร้างความสามัคคีเพ่ือให้บุคลากรโดยส่วนรวมมคีวามสุขเหมือนชื่อกระทรวง 
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T (Transparency) 
ความโปร่งใส 

 

O (Onward) 
มุ่งไปข้างหน้า 

G (Generosity) 
ความเอื้ออาทร 

R (Reslise) 
ความต่ืนรู้ 

N (Knowledge) 
ความรู้ 

S (Sufficiency) 
ความพอเพียง 
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ค่านิยมองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป็นนายตนเอง คือ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ท างานคิดพูด
อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซ่ือสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรูสม่ าเสมอ มีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ 
 

เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ เพื่อประโยชน์ 
ในงานราชการ เพื่อมนุษยชาติ 

ใส่ใจประชาชน คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใส่ใจในประชาชน 

อ่อมน้อมถ่อมตน คือ การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ  
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา           
ในยามคับขัน 
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“คุณธรรมน าการพัฒนา” สร้าง “องค์กรคุณธรรม” 

 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม                     
(Moral Ministry of Public Health) 

 

 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข็มแข็งบนฐานคิด           
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน     
น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  และระบบเครดิตสังคม 
(Social Credit) ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก และบูรณาการ
แนวทางการสร้างความเข็มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน /                 
วัด–ศาสนสถาน / โรงเรียน ส่วนราชการ) ตามมติคณะรัฐมนตรี       
เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ ง ยั่งยืน        
ของชุมชนคุณธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

 



งานนิติการ โรงพยาบาลหวัหิน หน้า 7 

 

•   แนวทางท่ี 3 : ปราบปรามการทุจริต 
• แนวทางนี้ ส านักงาน ป.ป.ช เป็นเจ้าภาพเนื่องจาก

ตา มหน้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จแห่ ง รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั กร ไทย พุทธศั กราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูฯว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.2561 
ก าหนดให้ ป.ป.ช.เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน และด าเนินการตามแนวทาง 
 

• แนวทางท่ี 2 : ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางนี้ มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต 

และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อลดคดีทุจริต 
และกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันมาตรการดังกล่าว     
สู่หน่วยงานในสังกัดเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน และเห็นยั่งยืน 

• แนวทางที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึก ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

• แนวทางนี้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมือง
ที่ดีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ในกลุ่ม เด็ก และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ           
ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมการไม่ให้รับสินบน มีความ
ละอายต่อการกระท าผิด อดทนต่อการทุจริต ร่วมทั้ง
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
• แนวทางภายใต้แผนบูรณาการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบ        

ไปด้วย           
3 แนวทาง 

แนวทาง
ที่ 1 

แนวทาง
ที่ 3 

แนวทาง
ที่ 2 
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วิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาพรวม 

การด าเนินการในกรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรช์าติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ที่ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในภาพรวม ดังนี้ 

  วิสัยทัศน ์
   “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 

  เป้าหมายในภาพรวม 

   สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2565 หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนที่ 11 
การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ระดับการแสดงผล ระดับจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 92 

วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานในหน่วยงาน 
 3. เพื่อปรับปรุงระบบ วิธีการท างานและการให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการทุจริต 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น 
 5. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ิมมาตรการเสริมในการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริต มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 
 7. สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
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กิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1. หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหวัหิน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้  

 2. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหวัหิน มีจิตส านึกที่ดใีนการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต     
 3. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหวัหิน มีความรู้ความเข้าใจยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
 4. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหวัหิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 5. หน่วยงานมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เพ่ือส่งผลให้ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ดีขึ้น 

บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลหัวหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้าน                
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล และให้หน่วยงานในโรงพยาบาลปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ คาดหวัง และ
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปธรรม  

 ดังนั้น ในการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ต้องบูรณาการและอาศัยการมีส่วนรวมจากทุกหน่วยงาน             
ในโรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งผลให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
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