
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลฮอด  โทร 053-461195                                        

ที ่  ชม 0032.301/พิเศษ วันที่                
เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลฮอด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด 

1. เรื่องเดิม 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
96/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังในการสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลรวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) 

2. ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลฮอด ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนดแผนงาน และโครงการจ านวน 19 
กิจกรรม เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ข้อพิจารณา 
3.1 พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลฮอด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3.2 แจ้งเวียนให้บุคลากรโรงพยาบาลฮอดรับทราบ พร้อมขออนุญาตเผยแพร่แผนฯแก่

สาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด  และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
3.3 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด (ITA) 
4. ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(นายพิษณุ  สุดใจ) 

                                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        ทราบ 

 
                                                     (นายทวิช  แก้วประเสริฐ) 

                                                   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด 



 
 
หลักการเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)ก าหนดให้
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน การตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมาตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) 
โรงพยาบาลฮอด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการแบบองค์รวม โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีส่วนร่วม มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ 
1. ด้านความโปร่งใส 
 1. ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลฮอดทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
 2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม 
 

ส่วนที่ 4 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลฮอด ประจ าปีงบประมาณ 2560 



 4. ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ใ ห้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มี
คณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 
 1. บุคลากรโรงพยาบาลฮอดทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงแผ่นดิน หรือ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นเต็มความสามารถ มีความพร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 2. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนฝังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนิ นงานอย่างเคร่งครัด ลด
การใช้อ านาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ป่วย 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด 
และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 2.บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงินสิ่งของหรือผลประโยชน์ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 
หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ 
 3. บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิด
ฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์
สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ เป็นต้น 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 1. ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ปลูกฝั งให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 2. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในการสอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
 3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลฮอด 
 4. มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  และการพิจารณาความดรความชอบ โดยค านึงถึง
พฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 



 3. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัต ิ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 1. สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการภายนอกเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการสื่อสารนโยบาย มาตรฐาน แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่ อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
  มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กา รจัดการ และ

การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
5. มาตรการการลดการใช้ดุลยพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงานไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

ด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ด้านกระบวนงาน 
 ด้านคน 
 ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

1.คัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2.บุคลากรของโรงพยาบาลฮอดร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.โรงพยาบาลฮอดมีการจัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับ
เรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผังขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้
มาติดต่อได้ทราบ 
4.โรงพยาบาลฮอดมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือ
จดหมายร้องเรียน หรือทางเว็ปไซด์ และจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
5.คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ ยงปรับปรุ ง
กระบวนงานให้มีความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2560 
6.สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (น าระบบ 
Website ของโรงพยาบาลมาปรับใช้ในการร้องเรียน) 
7.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม 
8.ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติ 
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม 

              

 
 
 
 



เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ด้านกระบวนงาน 
 ด้านคน 
 ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

9.ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
10.รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม
ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
11.การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน
งบประมาณและบุคลากร 
12.การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ธรรม โดยมีกิจกรรมท าบุญ นั่งสมาธิ ภายในองค์กร 
13.จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

              

 
 





 


