
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
โรงพยาบาลเกาะคา 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         



 
บทน า 

 
 

โรงพยาบาลเกาะคา ได้ ดำเน้ินการจ้ัดทำแผนปฏิบ้ัต้ิการป้ องก้ันและปราบปรามการทุ้จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบ ประจำป้ีงบประมาณ้
พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้นเพื่อให้ สอดคล้ องก้ับยุ้ทธศาสตร้ ชาต้ิว้ าด้ วยการป้ องก้ันและปราบปรามการทุ้จร้ิต ระยะที่ ๓้้้(พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔)   โดยม้ีเป้ าหมาย
หล้ัก้เพ้ื่อการส งเสริมการสร างจิตสำนึกในการป้องก้ันและปราบปรามการทุจริต และสร้ างมาตรการในการสกัดกั้นก ารกระทำที่อาจเสี่ยงต อการทุจริตและ
ประพฤตมิ้ิชอบ 

แผนปฏ้ิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางที่ส าค้ัญในการด าเน้ินแผนงาน/โครงการ/ก้ิจกรรม ประจำป้ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63้ของ 

โรงพยาบาลเกาะคา้เพ้ื่อให การข้ับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงพยาบาลเกาะคา้เพ่ือการต อต านการทุจร้ิตบรรลุผลส้ัมฤทธิ์อย างมีประสิทธ้ิภาพ้และส งเสริม
จริยธรรมให เกิดข้ึนในองค กร 

 
 
 
 
 
 

้คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาคร



 

ว ัตถ ุประสงค ์
 

๑. เพือ่ส้ งเสริมพฤติกรรมการท างานของเจ้ าหน้ าท่ีโรงพยาบาลเกาะคา้ให้ ปฏ้ิบัติงานด วยความซ่ือสัตย  สุ้จริตและโปร้ งใส มุ งม่ันให เก้ิด้้้้้้้ประสิทธิภาพ 
 

๒. เพื่อส้ งเสร้ิมให้ เจ้ าหน้ าท่ีโรงพยาบาลเกาะคา้ม้ีคุ้ณธรรม จร้ิยธรรม คำน้ึงถ้ึงประโยชน้ ส้ วนรวมมากกว้ าผลประโยชน้ ส้ วนตน และม้ีค้ ำน้ิยมที่ไม้ ทน้
ต อการทุจริต ไม รับสินบน 
 

๓. เสริมสร้ างความเข มแข็งและพ้ัฒนากลไกในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้ม้ีการตรวจสอบ และถ วงดุลการใช อำนาจให้ เหมาะสม 
 

งบประมาณ 
 
 แผนดังกล าวไม มีการใช งบประมาณ 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
 เดือน้ตุลาคม้2562้-้กันยายน้2563 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เจ าหน าทีโ่รงพยาบาลเกาะคาปฎิบัติงานด วยความซื่อสัตย ้สุจริต 
2. เจ้ าหน้ าท่ีโรงพยาบาลเกาะคา้ม้ีคุ้ณธรรม จร้ิยธรรม คำน้ึงถ้ึงประโยชน้ ส้ วนรวมมากกว้ าผลประโยชน้ ส้ วนตน และม้ีค้ ำน้ิยมที่ไม้ ทน้ต อการทุจริต 

ไม รับสินบน 
3. ไม มีข อร องเรียนเรื่องการทุจริต 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลเกาะคา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การสร างจิตส านึก้ค านิยมของ
บุคลากรให ปฏิเสธและต อต านการ
ทุจริต 

ร อยละ้80้ของบุคลากรที่ได รับการ
ปลูกฝังทัศนคติ้ค านยิมเกีย่วกับการ
ต อต านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เพื่อสร างทัศนคติและจติส านึกใน
การต อต านการทุจรติประพฤติมิ
ชอบให กับบุคลากรของ้
โรงพยาบาลเกาะคา 

เจ าหน าท่ี 
โรงพยาบาลเกาะคา 

1. ทีมผู บริหารฯ้ประกาศ
เจตจ านงต อต านการทุจริตทุก
รูปแบบ 
2.้จัดกิจกรรม/อบรม้ให 
ความรู แก เจ าหน าท่ี 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.63 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสร างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการของโรงพยาบาลเกาะคา้
เสรมิสร างการป้องกันการทุจริต้
จ านวน้1้มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการเพื่อเป็นเป็นแนวทาง
ให บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
เกาะคา้ปฏิบตัิงานตามหลักธรร
มาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน วยงาน/เจ าหน าที่้
ในสังกัด้โรงพยาบาล
เกาะคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดมาตรการความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน 
ทับซ อน้1้ประมาตรการ 
เรื่องการใช รถราชการ 
2.้ก าหนดนโยบาย้และให 
ผู บริหารประพฤติปฏิบตัิตนให 
เป็นตัวอย างที่ดีในการ
ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3 การประชาสัมพันธ ้และจัดท าคู มอื
การป้องกันการทุจริตในการปฏิบตัิ
ราชการ 

โรงพยาบาลเกาะคา้มีการจดัท า
คู มือการปฏิบตัิงานเผยแพร เพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย างน อย้จ านวน้
ปีละ้1้ครั้ง 

เพื่อเผยแพร มาตรฐานและ
แนวทางในการป้องกันการทุจริต
ให แก บุคลากรในสังกัด้
โรงพยาบาลเกาะคา 

เจ าหน าท่ีโรงพยาบาล
เกาะคา 

จัดท าคู มือในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ้และแจ งเวียน
ให เจ าหน าที่โรงพยาบาลเกาะ
คา้ทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร งครดั 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.63 

4 จัดตั้งศูนย รบัเรื่องร องทุกข ้ร องเรยีน้
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ศูนย รับเรื่องร องทุกข ร องเรียนที่
จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา้จ านวน้1้ศนูย  

สร างช องทางการตรวจสอบเฝา้
ระวังการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เจ าหน าท่ี้และ
ประชาชน 

1. ด าเนินการจัดตั้งศูนย รับ
เรื่องร องทุกข ร องเรียน 
2.้ประชาสัมพันธ ช องทางการ
ร องเรียนและแจ งเบาะแสผ าน
ศูนย  
3.้รับเรื่องร องทุกข ร องเรียน้
และส งต อหรือด าเนินการเรื่อง
ร องทุกข ร องเรียน 
4.้รวบรวมและรายงานผล
การด าเนินการ 
5.้พัฒนาช องทางการ
ร องเรียนและแจ งเบาะแสทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้ตค62.-กย.
63 

5 การประเมินคณุธรรมและความ
โปร งใสในการด าเนินงานของ
หน วยงานภาครัฐ้(ITA) 

ผลการด าเนินงานด านคณุธรรมและ
ความโปร งใสการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลเกาะคา้ร อยละ้90 

1. ยกระดับความโปร งใสและ
คุณธรรมในการด าเนินงานของ
หน วยงาน 
2.้สร างความเชื่อมั่นในการเป็น
องค กรที่มีการด าเนินกิจการอย าง
มีธรรมาภิบาลต อสังคมและ
ผู รับบริการ 
 

โรงพยาบาลเกาะคา 1. การพัฒนาระบบการ
ท างานของหน วยงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2.้เปิดเผยข อมลูข าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อ
การตรวจสอบถ วงดุล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้ต.ค.62.-กย.
63 



 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ ของ
เจ าหน าท่ีโรงพยาบาลเกาะคา้ใน
การต อต านการทุจรติ 

มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ 
ต อต านการทุจริต้1้ครั้ง 

1. เพื่อสร างค านิยมองค กร้
โปร งใส้ไร ทุจริต 
2.้เจ าหน าทีโ่รงพยาบาลเกาะคา้
ตระหนักรู ภัยปญัหาการทุจรติ
คอร รัปช่ัน 

เจ าหน าท่ีโรงพยาบาล
เกาะคา 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2.้เผยแพร ประชาสัมพันธ ให 
เข าร วมกิจกรรม 
3.้ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้ต.ค.62-กย.
63 

 
 
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู อนุมัติแผน 
้้้้้้้้้้(นางสาวเสาวนีย ้้ปิงยอม)          (นายสิทธิกร้้สองค าชุม) 
้้้้้นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ้     ้้้้้ ้้้้้้้ผู อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา



 



 



 



 



 



 

 


