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บทที่ 1 
 

บทน า 
   
1.1 ความเป็นมา  
  
   การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญท่ีอยู่คู่กับพัฒนาการของมวลมนุษยชาติ การตั้งขึ้น การปฏิวัติ การ
ปฏิรูป การเปล่ียนแปลง ตลอดจนการล่มสลายของวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์หลายครั้งในประวัติศาสตร์โลก  
เช่น การเส่ือมถอยของจักรวรรดิโรมัน การปฏิรูปศาสนาของฝ่ายโปรแตสแตนต์ กระแสการเติบโตของระบอบ
ประชาธิปไตย ในโลกโลกาภิวัตน์แทนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์การเติบโตของแนวคิดธรรมาภิบาลและ
บริษัทภิบาล หรือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ฯลฯ ล้วนถือก าเนิดโดยมี
ปัจจัยส าคัญ มาจากพฤติการณ์ท่ีเช่ือว่าเป็นการทุจริตหรือการโกงในรูปแบบต่าง ๆ จนน ามาสู่การแก้ไขและ
ต่อต้านระบบ สังคมเดิม ดังนั้น มโนทัศน์ท่ีว่าด้วยการทุจริตย่อมมีการผันแปรไปตามยุคสมัยในช่วงตลอดหลาย
ศตวรรษ ท่ีผ่านมา และยังมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย  

ในยุคปัจจุบันการทุจริตถือเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนา 
ประเทศอย่างแท้จริง การทุจริตได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ต้ังแต่ยุคสมัยท่ียังมิได้  มีการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง อาทิ การปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีมีการสร้างความสัมพันธ์  เชิง
อ านาจระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง (Vertical Relations) มีการเอื้อเฟื้อ เอื้อประโยชน์ จุนเจือกัน ใน
วงญาติ หรือท่ีเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ (The patron-client system) ท่ีมีการให้ประโยชน์กันท้ังในอ านาจ ทาง
การเมือง ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม การทุจริตท่ีฝังรากลึก ใน
สังคมนี้มิใช่มีแค่รูปแบบเดียว แต่มีอยู่หลากหลาย อาทิ การติดสินบน การยักยอก การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
และพร้อมท่ีจะมีรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลา 

เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางจิตใจในตัวบุคคลท่ีขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
อันดี อันเป็นผลให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการกระท าทุจริต โดยไร้ซึ่งความละอายต่อการกระท าของตน  

ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อีกท้ังไม่ค านึงถึงผลของการกระท าการทุจริตในระยะยาวท่ีไม่เพียงแต่  

จะส่งผลกระทบต่อองค์การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ยังส่งผลกระทบระยะยาว 

ถึงในระดับประเทศ จะเห็นได้ว่าการมีจิตส านึก มีพื้นฐานทางจิตใจท่ีได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม  

จริยธรรม และศีลธรรม ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีเป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเครื่องเตือนสติ อันจะท าให้  
บุคคลเกิดความอายในการกระท าผิดของตน 

  
 
 
 
 
 
 

-1- 



 1.2 ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย  

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น
อุปสรรค ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่ม
ต้ังแต่ช่วงป ีพ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับฐาน
ความคิดและสร้าง ความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงการสร้างความตระหนัก ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม โดยเฉพาะ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบท่ีดีดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความ
เช่ือมโยงส าหรับทิศทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ท่ีกระทรวงสาธารณสุขน ามาใช้มีดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

2. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562  

3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง  

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561-2580)  

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

7. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  

8. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560-2564)  

9. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

10. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564)  

11. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 
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1.3 แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทการ
ป้องกัน ปราบปราม การการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวง สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561-2580 ค าแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โมเดลประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยขับเคล่ือนแผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และ 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ผ่านกลยุทธ์และแนวทาง  การด าเนินงานท่ีก าหนดในแต่ละแผนแม่บท
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐาน  เทียบเท่าสากล ท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านของพลวัตของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข  ทุกด้าน โดยเริ่ม
พื้นฐานจากจิตใจ จิตส านึกเป็นส าคัญ เพื่อให้การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้  และ / 
หรือมีปริมาณลดน้อยลงไป ท าให้สังคมกระทรวงสาธารณสุขเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการทุจริต และได้รับการ
ยอมรับจากทุกส่วนราชการ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดข้ึนในกระทรวงสาธารณสุข อย่างจริงจังเป็นไป
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูกและปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริตผ่าน 6 
กระบวนการ  
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บทที่ 2 

 
กลไกการขบัเคลื่อนงานด้านการป้องกนั ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 2.1 การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลกระบุรี ขับเคล่ือนการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) ท่ีก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.
2561-2580 ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ค าแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โมเดลประเทศไทย  สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
(Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 
27 มีนาคม 2561 

โรงพยาบาลกระบุรี มุ่งเน้นการด าเนินงานตามหน้าท่ี เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้รับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกมิติ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม กับบริบทในทุกมิติ เช่ือมโยงกับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) ท่ีบรรลุ ตามเป้าประสงค์เดียวกัน 
ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH 

ข้อบัง คับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

 ๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

 1.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า  
ประโยชน์ส่วนตน  

๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว 
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 ๑.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ  จนงาน
ส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน  

๑.5 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยต้ังอยู่ในความไม่ประมาท  

๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  

๑.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ  

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง  

๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและกรอบนโยบาย 

๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน  

๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  

๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 

๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า  ของ
ตนเอง  

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  

๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ  ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เช้ือชาติ  ศาสนา สังคม หรือลัทธิทาง
การเมือง  

๓.2 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน  
ข้อเท็จจริง 

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  

๔.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างาน ของภาครัฐ 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีได้ก าหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย 
ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและง่าย ต่อการเข้าถึงข้อมูล 

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง 
หรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  

4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ  
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ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกต้อง และเป็นธรรม  

5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ศักยภาพการท างานของตนเอง ใส่ใจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร และวิชาชีพ  

๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการบริการประชาชน 

๕.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์  ต่อ
ส่วนรวม  

5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ  

ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม น าค าสอนทาง
ศาสนา เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน  และสังคม โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรม  เป็น
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต  

6.3 การด าเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณา  ให้
เช่ือมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  

7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

 

-6- 



7.10 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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บทที่ 3 

 
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรสาธารณสุข 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่4 1 2 3 

๑ การอบรมให้ความรู้ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

    / มีการอบรมให้ความรู้
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการ
ปราบปรามการทุจริต
ในเจ้าหน้าท่ีรพ., สสอ.
และ รพ.สต. จ านวน 
50 คน (ร้อยละ๙๐) 

- /   ๑ รพ.กระบุร ี

๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

จ านวนครั้งท่ีจัดการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

  /   จ านวน ๒ ครั้ง 2 ครั้ง /   ๑ รพ.กระบุร ี

 
 

-8- 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 : วางระบบรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่4 1 2 3 

๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและการ
ต่อต้านการทุจริตผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

จ านวนเรื่องท่ีจัด
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

  /   จ านวน ๑ เรื่อง 
 
 
 
 
 

จ านวน 1 เรื่อง /   ๑ รพ.กระบุร ี

๔ จัดท าค่านิยมรพ.กระบุรี 
ตามค่านิยมMOPH 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
ทราบนโยบาย
ค่านิยมของส่วน
ราชการ 
 

   /  ร้อยละ ๘๐ - /   ๒ รพ.กระบุร ี

๕ กลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อ
การบริหารงานท่ีโปร่งใส 

การรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส
อย่างเป็นทางการ 

    / มีกลุ่มของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อการ
บริหารงานท่ี
โปร่งใส จ านวน 
๑ กลุ่ม 

มีกลุ่มของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อการ
บริหารงานท่ี
โปร่งใส จ านวน 
๑ กลุ่ม 

/   ๓ รพ.กระบุร ี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างสร้างกลไกการป้องกันทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิดชอบ 
 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่4 1 2 3 

๖ จัดท าปรับปรุงคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลกระบุร ี

จ านวนครั้งของการ
ทบทวนความเส่ียง
เพื่อปรับปรุงคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

   /  จ านวน ๑ ครั้ง -  /  ๑ รพ.กระบุร ี

๗ การจัดการท าระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน 

    / ระดับ ๕ -  /  ๒ รพ.กระบุร ี

๘ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสหน่วยงาน 
(ITA) ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน(ITA) 

   /  ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐  /  ๒ รพ.กระบุร ี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกการป้องกันทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
ท่ี แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยงานย่อย 

1 2 3 4 5 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่4 1 2 3 

๙ การอบรมให้บุคลากรใน
สังกัดมีความรู้และ
ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้องในหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาด้านองค์
ความรู้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

    / จนท.50คนได้รับ
การอบรมพัฒนา
ด้านองค์ความรู้ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

-  /  ๓ รพ.กระบุร ี

๑๐ การจัดท ามาตรการ/แนว
ทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ านวนเรื่องท่ีจัดท า/
มาตรการ 

    / จ านวน ๑ เรื่อง จ านวน ๑ เรื่อง   / ๑ รพ.กระบุร ี

๑๑ จัดให้มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนด้านการทุจริต 

มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

    / จ านวน ๑ ศูนย์
(ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกระ
บุรี) 

จ านวน ๑ ศูนย์
(ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 
โรงพยาบาลกระ
บุรี) 

  / ๑ รพ.กระบุร ี
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                             ผูจ้ัดท า  
  

 
ที่ปรึกษา 
นายบ ารุง  โกยทอง  สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี รักษาการในต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบุรี 
 
ผู้จัดท า 
นางจรูญผล  แสงสิริไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางอุษา  โอสถสุวรรณ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

นางสาวศิริพร  สุวรรณ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
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โรงพยาบาลกระบุรี 
 

http://www.kraburihospital.go.th/th/ 

077891036 


