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สารบัญ 

เรื่อง                 หนา 
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กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

    รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดานตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานท่ีเก่ียวของการ
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอท่ี 10 สรุปไดดังนี้ 

       นโยบายท่ี 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ     
ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทาง

กฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบ ท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง 
หนวยงานใหบริการดานการคา ธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน เปนสําคัญ  

ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตาง  
เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตย
สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐ
ทุกระดับ โดยถือวา เรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ัง ใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมิน ตอประชาชน ท้ังจะนํา
กรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ  การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมี
ผลประโยชน ขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน ใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือ
คูมือในการปฏิบัติราชการ 



ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

ยุทธศาสตรชาต ิวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน   “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
         ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ  “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย   ไมนอย
กวารอยละ 50 

   วัตถุประสงคหลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ยุทธศาสตรชาติ 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

๒ 



 ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”  เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไม
ทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย 
สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  สถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผาน
มา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ  อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของ
ปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับ
และไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน    แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ี
ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเปนการ
ตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนให
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสีย
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหา
ประโยชนสวนตน โดยพบต้ังแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการ
กลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ต้ังแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation)    ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)   ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)  ข้ันการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศ
ไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 

        ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปน
ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

๓ 



และเปนท่ียอมรับ ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการ
ปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนด
ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็น
การประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการ การทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 



 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผูรับผิดชอบ 
 
 ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สราง
สังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริต”   

๑. โครงการเสริมสรางวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

 
ไมใช

งบประมาณ 

รอยละของการกระทํา
ความผิดวินัยเปรียบเทียบกับ
บุคลากรท้ังหมด 

เจาหนาท่ี

โรงพยาบาลบุรีรัมย  

งานนิติการ 

๒. โครงการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

     ไมใช
งบประมาณ 

โรงพยาบาลบุรีรัมยผาน 
เกณฑประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
รอยละ ๙๐ (ระดับ ๕) 
 

เจาหนาท่ี

โรงพยาบาลบุรีรัมย  

 งานนิติการ 

 

๕ 
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