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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์ : สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต (Create a society that does not tolerate corruption) 
แนวทาง    : สร้างจิตส านึกและความซื่อสัตย์ สจุริต 
กิจกรรม    : จัดให้องค์ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ทกุระดบัในด้านการป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบและปราบปรามการทุจริต 
  
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

๑ เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวกับการ
ป้องกันการทจุริต การเรี่ยไร การ
รับบรจิาค, สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อ
การทจุริต แยกให้ชัดเจนเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย 
เพื่อปรับพื้นฐานความคิด จิต
สาธารณะ ความสามารถในการ
แยกแยะผลประโยชน ์

ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรทีม่ีการ
ด าเนินงานตามหลักความ
โปรง่ใส 

๒๐,000 บาท 
(อาหารว่างและ
เครื่องดืม่) 

ตลอดปงีบประมาณ 
2563 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒ จิตอาสาสุจริตตามศาสตร์
พระราชา 

เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความคิดและ
น าแนวปฏิบัติศาสตร์พระราชา
ไปปฏิบัติในชีวิตการท างาน เน้น
คุณธรรม วินัย พอเพียง สจุริต 
จิตอาสา 

ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรทีม่ีการ
ด าเนินงานตามหลักความ
โปรง่ใส 

10,000 บาท มกราคม - สิงหาคม 
2563 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓ สร้างความโปรง่ใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เพื่อพฒันาประสทิธิภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐั สู่การ
ปฏิบัติที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่
และผูเ้กี่ยวข้องในการ
จัดหาพสัด ุ

- ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบธุรกจิเชิงรุก (Develop a proactive anti-fraud system) 
แนวทาง    : สร้างจิตส านึก กลไกปอ้งกันการทจุริต 
กิจกรรม    : สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต 
  
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

1 เข้าร่วมอบรมโครงการการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2562 

เพื่อน าความรู้มาพัฒนางานให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมิน 
ITA 

เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐    
 

ตามจ านวนที่สง่ผูเ้ข้า
อบรม รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามที่
โครงการระบ ุ

ปีงบประมาณ 
2563 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2 จัดท าคู่มือทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทจุริต/ผลประโยชน์
ทับซ้อน/การรับเรื่องราวรอ้งทกุข์
หรือร้องเรียน 

เพื่อใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไป 

ร้อยละ ๘๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่มีการด าเนินงานตาม
หลักความโปรง่ใส 

- มกราคม - สิงหาคม 
2563 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

3 จัดประชุมเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกบัเรื่อง
การป้องกันการทจุริตและการ
บรหิารงานด้วยความโปร่งใส 

ขับเคลื่อนเพื่อติดตามการ
ป้องกันการทจุริตและการ
บรหิารงานด้วยความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่มีการด าเนินงานตาม
หลักความโปรง่ใส 

- 
 

มกราคม 2563 - คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบธุรกจิเชิงรุก (Develop a proactive anti-fraud system) 
แนวทาง    : สร้างจิตส านึก กลไกปอ้งกันการทจุริต 
กิจกรรม    : สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต 
  
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

4 จัดประชุมสร้างความเข้าใจใน
การรบัรูก้ารรับบรจิาคเงินหรือ
ทรัพยส์ินใหห้น่วยงาน 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรบัเงินพิเศษ 
เรี่ยไรขอรับบรจิาค หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใดเป็นเรื่องที่มรีะเบียบ กฎหมาย 
ก าหนดไว้ 
- ป้องกันเจ้าหน้าทีท่ี่ใหบ้ริการมีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไมเ่ป็นธรรมหรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพเิศษเพื่อผลประโยชน์ตอบ
แทนบางอย่างส าหรบัตนเองและพวกพ้อง
หรือบุคคลอื่น 

ร้อยละ ๘๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่
มีการด าเนินงานตาม
หลักความโปรง่ใส 

- 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
     ลงช่ือ.....................…………….............ผู้เสนอแผน                                                     ลงช่ือ.....................…………….............ผูเ้ห็นชอบแผน 

              ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จ าอยู่           นางสาวสุธีวรรณ  โหตกษาปน์กุล 
   หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป             รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 

   
        ลงช่ือ.....................…………….............ผู้อนุมัติแผน 

                                        นายน าพล  แดนพิพัฒน์ 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 


