
แผนปฎิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลย่านตาขาว ประจ าปงีบประมาณ 2561 

หลักการและเหตุผล 

         ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะทื่ 3 (พ.ศ.
2560-2564)ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มี
ค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสะกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 30 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1ค.(ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
เครือข่าย)โรงพยาบาลย่านตาขาว จึงได้จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การ
ปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิสัยทัศน์ 
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลย่านตาขาว บริการเป็นเลิศ องค์กรเปี่ยมสุข ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชน

สุขภาพดี ภายในปี 2564 

อัตลักษณ์ 
มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานสามัคคี 

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
1. ด้านความโปร่งใส 

1) ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลย่านตาขาวทุกระดับต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผูมีส่วนได้เสียภายนอก 
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 

2)  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญ ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
           3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
         4) ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
         5) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 



    2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  1) บุคลากรโรงพยาบาลย่านตาขาวทุกจะต้องประพฤติปฎิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต  มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความ
ทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นเต็มความสามารถ มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงาน
ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 2) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจ ในการ
บริการผู้ป่วย 
    3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน 
 1) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญา อย่างเคร่งครัด 
          2) บุคลการทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง หรือมี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 
      3) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง(Digital) สามารถแยก
ออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหน
คือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชนาสาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ เป็นต้น 
    4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
 1) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร หลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซ่ือสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลกรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่ทนที่จะเห็น
การทุจริตที่เกิดขึ้นใน หน่วยงาน 
 2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในการสอดส่องพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
 3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรโรงพยาบาลย่านตาขาว 
 4) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน  
 
 
    5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงานมีแนวทางในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงานยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรม
ด้านศีลธรรม  และด้านคณุธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 



 3) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
    6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 1) สนับสนุนน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
 2) มีการสื่อสาร นโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
       มาตรการยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งม่ันในการ
บริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 
         1.มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องรถราชการ 
พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        2.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
        3.มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
       4.มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
       5.มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฎิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ด้าน
กระบวนงาน 
ด้านคนด้าน
ทรัพยากร 
ด้าน
ผู้รับบริการ 

1.คัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพ่ือยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.บุคลากรของโรงพยาบาลย่านตา
ขาวร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
องค์กรเพ่ือสร้างชาติตามหลักธรร
มาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3.โรงพยาบาลย่านตาขาวมีการ
จัดท าหลักเกณฑ์วิธกีารรับเร่ือง
ร้องเรียน โดยการแสดงแผนผัง
ขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ 
4.โรงพยาบาลย่านตาขาวมีการรับ
เร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือ
จดหมายร้องเรียน หรือทางเว็บไซต์
และจากหน่วยงานต่างๆ  
(สสจ.ตรัง) กระทรวงสาธารณสุข 
ฯลฯ 
5.ผลักดันให้โรงพยาบาลย่านตาขาว
เป็นหน่วยงานตน้แบบด้านความ
โปร่งใสพร้อมปรับปรุงกระบวนงาน 
6.คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยง 
ปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความ
โปร่งใส ปีงบประมาณ 2561 
7.สนับสนุนให้มชี่องทางในระบบ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตขององคก์ร 
8.สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับ

             



แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความ
สะดวกหลากหลาย(น าระบบ
อินเทอร์เน็ตมาปรับใช้) 
9.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม 
10.ควบคุมก ากับ ดูแล การ
ปฎิบัติงาน การประพฤติปฏิบติัตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม 
11.ส่งเสริมการสร้างแรงจงูใจให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ที่
ปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
12.รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏบิติั
ตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
13.การจัดมาตรฐานการปฏิบัติด้าน
แผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 
14.การจัดท าแผนควบคุมภายในและ
แผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลย่านตาขาว 
 

 
 
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ด้าน
กระบวนงาน 
ด้านคนด้าน
ทรัพยากร 
ด้าน
ผู้รับบริการ 

15.จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม
จริยธรรม วิถีธรรม โดยมีกิจกรรม
ท าบุญวันเกิด ตักบาตรข้างเตียง
ภายในองค์กร 
16.จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรในองคก์รได้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
17.ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลยา่น
ตาขาวเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และ
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
18.ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลยา่น
ตาขาว เข้าอบรมเพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซ้ือ จัด
จ้าง ภาครัฐ 
19.ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ

             



ปราบปรามการทุจริตภายใน 
โรงพยาบาลย่านตาขาว 
 

 


