
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนนินการตามผผนปิิบัติการปองงกัน ปราบปรามการทุจริต                     
ผละประพฤติมิชงบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รงบ 6 เนดืงน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
******************** 

 
1. หลักการผละเนหตุผลในการจัดท าผผนผผนปิิบัติการปองงกัน ปราบปรามการทุจริต ผละประพฤติมิชงบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งแพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผล
การศึกษาพบว่า ในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคง
ของประเทศ เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยม 
ในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะดี และวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็น
เวลานาน เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับความล่าช้าและ
ความไม่โปร่งในในการด าเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบั ติตามกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สะสมมานาน และเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตเป็นอย่างมาก 
  ดังนั้น เพ่ือมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย  กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบาย
รัฐบาล ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ 
“ระเบิดจากข้างใน” ดังนี้ 
 1. กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
  
    2. กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อบรม
ข้าราชการที่ดี) 
 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 3. กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 
  ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัสดุ 
 

/4. กิจกรรม :… 
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    4. กิจกรรม : กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้แจ้ งเบาะแสการพบเห็นผู้กระท าการทุจริตให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ ทางลับ 
 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 5. กิจกรรม : กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูล 
  ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัสดุ 
 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองคก์ร  

2. ผลการด าเนนินการตามผผนปิิบัติการปองงกัน ปราบปรามการทุจริต  ผละประพฤติมิชงบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รงบ 6 เนดืงน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

   ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 
กิจกรรม คือ 
     2.1 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

    เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
ร่วมประพฤติปฏิบัติตน ร่วมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้
แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ มือขวาก าแน่นแนบ
ไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย และมีพันธสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”  
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้จัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม “จิตพอเพียงต้านทุจริต” บุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เวลา 08.30 
น. – 12.00 น. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 60 คน มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

   1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” บุคลากรโรงพยาบาล 
สุไหงโก-ลก ชี้แจงมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค
เพ่ือให้กระบวนการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) 
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 2. กิจกรรมการร่วมแสดงออกภายใต้สัญลักษณ์โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” 

 - มืงขวาก าผน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพงเนพียง (S : sufficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส่ (T : transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 

 - ก ามืงผนบงกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R : realise ) ต่อปัญหาการทุจริต 
มุ่งม่ันไปสู่งนาคตข้างหน้า (O : onward) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริยอย่างยั่งยืนของชาติ ผสวงหาการ
พัฒนาความรู้ (N : knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอ้ืออาทร (G : generosity) ต่อกันบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 
4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ 
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 - มืงก าผน่นผนบไว้ที่หน้างกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
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3. รับฟังการบรรยายเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 



-6- 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในเวลา 18.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน  ซึ่งกิจกรรมได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนของ
กลุ่มภารกิจทั้ง 5 กลุ่มภารกิจ น าทีมโดย นายแพทย์บรรยง  เหล่าเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหง 
โก-ลก คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  

    2.2 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อบรมข้าราชการ  
ที่ดี) 
**ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564** 
  
       2.3 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
**ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564** 
 
      2.4 กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้แจ้งเบาะแสการพบเห็นผู้กระท าการทุจริตให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ ทางลับ 
 ผู้บริหารประกาศเจตจ านงสุจริตและมอบนโยบายให้บุคลากรรับทราบถึงปัญหาและ
ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยสร้างเครือข่ายให้หัวหน้างานเป็นแกนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการพบเห็นผู้กระท าการทุจริตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีไลน์กลุ่มรักความโปร่งใส
เป็นช่องทางในการแจ้ง 

 
     2.5 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูล  
  มีการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส บุคลากรในกลุ่มงานพัสดุทุกคนทราบ
แนวทางในการด าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทั้งปีงบประมาณ 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


