
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ทีบ่ร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/๒๐วันที่   ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๒                 . 

เรื่อง  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกระสัง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ  EB ๒๔หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริต หรือแผนอื่นที่เก่ียวข้อง นั้น 

  ดังนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระสังจึงขอส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาล
กระสัง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขออนุญาตน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่อไป  

  
 
 
              (นายดนัย  แป้นทอง) 
                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
           (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
       นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง  
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงพยาบาลกระสังประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุ
กระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ ร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 
อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปบรรจุไว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของหน่วยงานต่อไปซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและร่วมป้องกันและปรามปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”  และเป้าหมายในภาพรวม  “ลดปัญหาการ
ทุจริตในสังคมไทย  ส่งผลให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตส านึก การต่อต้านทุจริต เน้นปรับฐานความคิดของคนในทุกภคส่วนในการรักษาประ

โยขน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริตและพัฒนาเครือข่ายประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร ต่อต้านทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วน

ราชการ 
๒ เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของโรงพยาบาลกระสัง ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็ง 

๔ เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลกระสัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกระสัง  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง  
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง  
วันเดือนปี : ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
หัวข้อ :  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกระสัง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒(EB ๒๔) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                 ๑. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกระสัง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  
Linkภายนอก: ไม่มี  
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

             พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

         (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
     นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

วันที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                ชัยยงค์  บุญสอน 

            (นายชัยยงค์  บุญสอน)   
          ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   

    วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                  ดนัย   แป้นทอง 

              (นายดนัย  แป้นทอง)   
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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