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ค ำน ำ 

         การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง 
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
บรรลุผลไอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลหัวไทร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต   สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  และเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปราบปรามการทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

       การด าเนินงานตามแผนบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561 ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 63กรอบยุทธศาสตร์ชาติชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) รวมทั้งนโยบาย
ข้อ 10 ของนากยักรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63  
รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในกร
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งได้ก าหนดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เป็นกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเปูาหมายรวมของแผน ฯ 
12 เพ่ือให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ 
การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของประเทศ และเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก ด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ที่ได้ก าหนด 
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50 ทั้งนี้ จะต้องมีการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน 
และองค์กรต่างๆ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจาก
ภาคส่วนต่างๆ 
5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ที่ก าหนดเปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ การปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุขจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทาง
ความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์  และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านง
ของผู้บริหารบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต  
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มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนขณะเดียวกันกลไกการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกปูอง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียมทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 
6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูประเทศ ด้านต่างๆ ทั้ง 11 ด้าน และหนึ่งในนั้นคือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรีสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คือ “ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 งาน หรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน 
เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างานและ
ปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การริเริ่มและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทุจริต การ
เพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 
7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ข้อ 10 
ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะ
ด าเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามกฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอนระยะเวลา
ด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจ
โดยมชิอบก่อให้เกิดการทุจริตการสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ การ
เพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด  โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยโดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ 
จุดเดียว(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซง
จากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู ่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ วาระเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การม ี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝูาระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย 
ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 
8. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้น
การปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลัก   ธรร
มาภิบาล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย ปลูกและปลุก
จิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อน
สังคม ป้องกันสร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระทาผิดอย่าง 
รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูาระวัง แจ้ง
เบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 
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           นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
 
 
1.  ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
     เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
2.  บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ   
     กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและ   
    คุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได ้ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า และ 
    ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาค   
    สว่นเข้าด้วยกัน 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง  การบริหาร 
    ก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ  เพ่ือให้ 
    พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
5.  ให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะการผลิต การใช้ การสร้างขวัญ 
    ก าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
6.  วิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 
7. เร่งรัด ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขเพ่ือประสิทธิผลที่ดีต่อสุข 
    ภาวะของประชาชน 
8. สนับสนุนกลไกการท างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุกของ 
    สังคมไทยและสังคมโลก 
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    นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                     “เราจะร่วมมือกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กรมีความเป็นพ่ีเป็นน้องเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกันและน านโยบายของรัฐบาลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติ ยังคงยึด
แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร 
MOPH บนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ประชาชนจับต้องได้เพ่ือสร้างการยอมรับ ความเชื่อถือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ” 
แนวทางการด าเนินงานดังนี ้
1. ร่วมกันด าเนินงานโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้ง ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ คนไทยทุกคนมีทีมหมอประจ าครอบครัว ให้การรักษาโรคพ้ืนฐานให้ค าปรึกษา
ปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลทั้งที่บ้าน ที่คลินิกหรือหน่วยบริการ และจัดการเรื่องการส่งต่อ เมื่อจ าเป็น
อย่างเป็นระบบ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้าน รพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ให้เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของ
เรา” โดยไม่เน้นการประกวดเพ่ือแข่งขันกันล่ารางวัลแต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปด้วยกัน  มีการ
ประสานงานเป็นเครือข่ายพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก 
โรงพยาบาลชุมชนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
3. เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเขา้ ถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่ส าคัญ คือ โรคหลอด
เลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดการบาดเจ็บทางสมอง ภาวะช็อคทุกประเภทและ
ทารกแรกเกิด พัฒนาการรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิข้ันสูงตาม Service plan สาขาต่างๆโดยการ
ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน 
4. เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาโรคประจาตัว ส่งเสริมสุขภาพปูองกัน
โรค ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชน เมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลตาม
ช่องทางที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินงานของชมรมมีความเข้มแข็งและจัดการให้มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุในทกุพ้ืนที ่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ 
5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากสารพิษที่ท าลายสุขภาพ มีช่องทางสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการผ่าน สื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคมเช่น การยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยา การยกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารมาใช้ในโรงพยาบาล 
การส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและผู้ใช้บริการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ผลิตกระแสไฟฟูาในโรงพยาบาลเพ่ือ
ลดต้นทุนการจัดบริการในระยะยาวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
6. ท าให้คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล เข้าไปมีส่วนบริหารโรงพยาบาลร่วมกันสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา กระจายอ านาจให้หน่วยงานในพ้ืนที่มีอิสระในการบริหารมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทันท่วงที โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภายใต้คณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่ 
7. จะผลักดันให้มีระบบหลักประกันของชาวต่างชาติทุกคนที่เข้า มาบนแผ่นดินไทยมีหลักประกันสุขภาพคน
ต่างชาติที่มาท างาน หรือนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองโดยให้มีการซื้อประกันของรัฐได้เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
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8. จะร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หลักคนดีช่วยคนปุวยคนรวยช่วยคนจน ท า ให้กองทุนหลักประกันมี
งบประมาณท่ีเพียงพอ และยั่งยืนโดยไม่เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน 
 

9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ า เภอและ
ต าบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ ประสานการด าเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย  ปัญหา
สุขภาพจิต โรคซึมเศร้าปัญหายาเสพติด ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและต าบล 
 

10. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมปูองกันวัณโรค การเฝูาระวังโรคระบาด การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการส่งเสริมแพทย์แผนไทย การปฏิรูปก าลังคนด้านสุขภาพ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
 

11. ปฏิรูปเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการทางด้านสุขภาพ ลดขั้นตอน
กระบวนการท างาน และระบบการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

12. สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสกับผู้ปุวย
โดยตรง เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีศักด์ิศรีใน
วิชาชีพ ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนการสร้างขวัญ
ก าลังใจและเสริมพลังให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข ท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มที่ 
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ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลหัวไทร 
 
วิสัยทัศน์ Vision 

โรงพยาบาลคุณภาพได้มาตรฐาน  บริการด้วยใจ  ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

พันธกิจ Mission 
ให้บริการรักษาพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพ   ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการปลอดภัย  พึงพอใจ  โดยมีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1.พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาระบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.เสริมสร้างความสุข  และขวัญก าลังใจของบุคลากร 
 
เป้าประสงค์ Goal 

G1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย  พึงพอใจ 
G2. มีเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพครอบคลุมทั้งอ าเภอ ประชาชนสามารถดูแล ตนเองและครอบครัวได้ 
G3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
G4. ผู้ให้บริการเก่ง ดี มีความสุขและเป็นแบบอย่างด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

อัตลักษณ์โรงพยาบาลหัวไทร 
 รับผิดชอบ   มารยาทดี  มีน้ าใจ 
 

ค่านิยมโรงพยาบาลหัวไทร 
HUASAI  
Healthy & Happy   การเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาพดีและมีความสุข 
Unity                   ความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
Amity        การมีน้ าใจไมตรี และมีจิตบริการด้วยความเอ้ืออาทร 
Safety  Awareness  มีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
Integration             การบูรณาการ 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังท าลายทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้านด้วย 
  สิ่งจูงใจที่ท าให้บุคลากรของโรงพยาบาลหัวไทร ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปทางท่ีไม่ชอบ 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1. ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์สุขของผู้ปุวยและผลประโยชน์ของราชการเป็น
ที่ตั้ง ความมีจิตส านึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมา
ล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์กรหลงใหล ใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้
ตัวเอง ในทางตรงกันข้ามจากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมี
ปัจจัยภายนอก ก็จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบ ไม่ควร 

2. ปัจจัยภายนอก  เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อ
การท าให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้อง
เฉพาะกับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
  อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นค าตอบสุดท้ายที่จะท าให้คนตัดสินใจใช้
อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้าการใช้อ านาจ
หน้าที่ดังกล่าวไปแล้ว มีเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก ก็จะท าให้เกิดความลังเล ไม่กล้าเสี่ยง
ตัดสินใจท าความผิด และสิ่งที่จะท าให้การใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว 
ดังนั้นควรท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการ
ได้ทุกขั้นตอน และค านึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล
หัวไทร 
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของโรงพยาบาลหัวไทรปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
4.  เพ่ือให้ระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
    ในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลหัวไทร 
5.  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม 
    ของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
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เป้าหมาย  
1. บุคลากรของโรงพยาบาลมีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ 
   ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 
2. โรงพยาบาลหัวไทรมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ของราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส  
   มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง 
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และปราบปราม 
   การทุจริตภาครัฐ 
4. โรงพยาบาลหัวไทรสามารถพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
    ให้เหมาะสม 
5. โรงพยาบาลหัวไทรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวไทร มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์  
   สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของโรงพยาบาลหัวไทร 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการท าการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามทุจริต 
6. โรงพยาบาลหัวไทรได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกันการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ 
 

 

1. ด้านความโปร่งใส  
1) ผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลหัวไทรทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วย 
    ความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถตรวจสอบ 
    กระบวนการด าเนินงานได้  
2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
3) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับประกาศ  
    ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 
    คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
    Assessment - ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
4) ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่อง 
   ร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง  
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2. ด้านความพร้อมรับผิด  
1) บุคลากร โรงพยาบาลหัวไทรทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความ 
    ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความ 
    ทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความ 
    พร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด 
    หรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
2) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ปุวย  
 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
1) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน 
    ระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด  
2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงินสิ่งของหรือ 
    ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่ 
    เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  
3) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการ 
    จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอย่าง 
    ชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ 
    ประโยชน์ส่วนรวม ปกปูองประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ 
    ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน เป็นต้น  
 
 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
1) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน  สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์  
   ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริต 
   ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  
2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการ สอดส่องพฤติกรรมการ 
   ปฏิบัติงาน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่  
3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร  
   โรงพยาบาลหัวไทร 
4) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 
 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
    การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และ 
    ด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
3) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง  
    เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
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6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
1) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการภายนอก  
    เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  
2) มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  
    การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์ 
    เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
    ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 

  
มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 

 

 

         มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  แสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้  
1 มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523  
     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
     การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
3 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
     กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ  
     พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4 มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
     ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 
5 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ 
     ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
 

 








