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ค ำน ำ 
  กำรทุจริตเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทยมำเป็นเวลำนำนและฉุดรั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำกำร
พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบกำรเมือง
กำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรเป็นอย่ำงมำก กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนใน
ภำครัฐซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำสำมำรถแข่งขันกับ
ต่ำงประเทศได้อย่ำงทัดเทียม ที่จะต้องประสำนควำมร่วมมือทั้งภำคเอกชนและภำคประชำชนสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยกำรปลูกฝังควำมซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบประกอบกับคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ หรือ คสช. ได้มีค ำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดมิให้เกิดกำรทุจริตได้ เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กลุ่มงำนบริหำรทั่งไปโรงพยำบำลหัวไทร จึงได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 2563 ขึ้น เพื่อป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
          กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
            โรงพยำบำลหัวไทร 
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 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กำรด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ล้วนเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 
หน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 63 กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560) 
รวมทั้งนโยบำย ข้อ 10 ของนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 63 
 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน และจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและขจัดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด รวมทั้งกลไกกำรส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วม
ในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ ต่อต้ำนหรือชี้เบำะแส โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
2. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 ซึ่งได้ก ำหนดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เป็นกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ เพ่ือ
มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งมีเป้ำหมำยรวมของ
แผนฯ 12 เพ่ือให้ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น ในยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำร
จัดกำรในภำครัฐ  กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในภำครัฐ เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของประเทศ และเพ่ือพัฒนำและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก 
ด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน 
4. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) เพ่ือมุ่งสู่ 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ที่ได้ก ำหนด
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ว่ำ ประเทศไทยจะได้รับผลกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ 
50 ทั้งนี้ จะต้องมีกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นภำคประชำชน หน่วยงำน
และองค์กรต่ำงๆ ในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด ำเนินงำน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่ำนผู้แทนจำก
ภำคส่วนต่ำงๆ  
5. แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 -2564) เพ่ือมุ่งสู่ “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต” ที่ก ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
ว่ำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
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มีค่ำคะแนนสูงกว่ำร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บท ฯ ทั้งนี้ กำรปฏิรูปกระบวนกำรด ำเนินงำนของกระทรวง
สำธำรณสุขจำกเดิมไปสู่กระบวนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรทั้งระบบ โดยเริ่มจำกกำรวำงรำกฐำนทำงควำมคิด
ของบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุขให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
นอกจำกตนเองจะไม่กระท ำกำรทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อกำรทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลำกรกระทรวง
สำธำรณสุขต้องก้ำวข้ำมค่ำนิยมอุปถัมภ์ และควำมเพิกเฉยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ ำนงของผู้บริหำร
บุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข ที่ต้องกำรสร้ำงชำติที่สะอำดปรำศจำกกำรทุจริต มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่มี
ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนขณะเดียวกันกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต้องเป็นที่ได้รับ
ควำมไว้วำงใจ และควำมเชื่อมั่น ศรัทธำจำกประชำชนว่ำจะสำมำรถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชำติและ
ประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่ำเทียมท้ังนี้ เพื่อยกระดับมำตรฐำน จริยธรรม คุณธรรม และควำม
โปร่งใสของกระทรวงสำธำรณสุขในทุกมิติ 
6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 
15 สิงหำคม 2560 ที่ผ่ำนมำนำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 11 ด้ำน และหนึ่งในนั้นคือคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจำกนี้ นำยกรั ฐมนตรีสั่งกำรในครำวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 คือ “ให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อย่ำงน้อยเดือนละ 1 งำน หรือกิจกรรม โดยเฉพำะงำน
บริกำรประชำชน เช่น กำรลดปริมำณเอกสำร กำรลดกำรใช้พลังงำน กำรลดภำระงบประมำณ กำรลดขั้นตอน
กำรท ำงำนและปริมำณงำนที่ซ้ ำซ้อน กำรริเริ่มและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน กำรแก้ไข
ปัญหำทุจริต กำรเพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
7. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชำ) ข้อ 10 
    ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ  
    ประพฤติมิชอบภำครัฐ 
    ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนในภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำคและ   
    ท้องถิ่นทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่มีอ ำนำจหน้ำที่ซ้ ำซ้อน หรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทำง 
    กำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้ 
    โปร่งใส ชัดเจนสำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุง 
    ค่ำตอบแทนบุคลำกรในภำครัฐให้เหมำะสม และเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำร 
    บริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะท่ีเป็นศูนย์กลำง และกำร 
    อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันวำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนกำรด ำเนินกำร 
    ของภำคธุรกิจ เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ 
    ไว้ในระบบรำชกำร โดยจะด ำเนินกำรแต่งตั้งแต่เฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็น และตำมกฎหมำยเอื้อ 
    ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
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ข้อ 10.2  ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสำธำรณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย ก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอนระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้ 
อ ำนำจโดยมิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริตกำรสูญเสียโอกำส หรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะนัก 
ลงทุนในระยะเฉพำะหน้ำจะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจกำรลงทุน และด้ำน 
บริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวันเป็นส ำคัญ 
ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรเชิงรุกทั้งในรูปแบบ 
กำรเพ่ิมศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนต่ำงจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังส่วนกลำง 
ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรหลำกหลำย ซึ่งจะจัดตั้งตำมที่ชุมชนต่ำงๆ 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวก กำรให้บริกำรถึงตัวบุคคลผ่ำนระบบ 
ศูนย์บริกำรร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนำ 
หน่วยงำนของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนอย่ำงประหยัด มี 
ประสิทธิภำพ และมีระบบบูรณำกำร 
ข้อ 10.4 เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้ง และโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกันกำร 
แทรกแซงจำกนักกำรเมืองและส่งเสริมให้มีกำรน ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ ในกำรบริหำรงำนบุคคลของ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ 
ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำ 
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร และควำมซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่ กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี 
ประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกระดับอย่ำง 
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้กฎหมำยระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือ 
เปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 
ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิ 
ชอบและกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญ วำระเร่งด่วน 
แห่งชำติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำนทั้งจะเร่งด่วนกำรด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ของหน่วยงำนของรัฐ และเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน ทั้งจะน ำกรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น 
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอบ กำรใช้ดุลย 
พินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ เป็นบรรทัด 
ฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในกำรปฏิบัติ 
รำชกำร 
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ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำงๆ ที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดส่อง เฝ้ำ 
    ระวังตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดย 
    ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวำง 
8. มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน 
ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข มุ่งเน้นกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแขง็และมีประสิทธิภำพ ก ำหนดให้มีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสตำมหลัก ธรรมำภิ
บำล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรปฏิรูปกระทรวงสำธำรณสุขประกอบด้วย ปลูกและปลุกจิตส ำนึก 
สร้ำงจิตส ำนึก ปรับฐำนควำมคิดด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่ตัวบุคคล สร้ำงพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 
ป้องกันสร้ำงระบบคุณธรรมและยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและเข้มแข็ง 
ปรำบปรำม ปรับปรุง กฎระเบียบที่เอ้ือต่อกำรทุจริตและปิดช่องโหว่ ก ำหนดมำตรกำรลงโทษผู้กระท ำผิดอย่ำง
รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่ำย สร้ำงกลไกภำคประชำชน (อสม.) ภำคประชำสังคมในกำรเฝ้ำระวัง แจ้ง
เบำะแส และสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลไกกำรตรวจสอบ 
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นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
   ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยำทร 
 

1. ให้ควำมส ำคัญสูงสุดต่อกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชด ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 
2. บูรณำกำรองค์ประกอบและบทบำทเขตสุขภำพระหว่ำงส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และ
กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือให้กำรดูแลสุขภำพคนไทยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกระดับและทุกมิติ 
3. พัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคให้ประชำชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้วยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกำสได้ ร่วมคิด ร่วมน ำ ร่วมท ำ และร่วม
รับผิดชอบด้วย เป็นกำรอภิบำลแบบเครือข่ำย เอื้ออ ำนวยระบบสุขภำพแห่งชำติ เชื่อมประสำนทุกภำคส่วนเข้ำ
ด้วยกัน 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนทุกระดับทั้งกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง กำรบริหำร
ก ำลังคน และกำรบริหำรข้อมูลสุขภำพเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิรูปสำธำรณสุขและปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้พลเมือง
ไทยมีสุขภำพแข็งแรง 
5. ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุขทั้งควำมรู้ ทักษะกำรผลิต กำรใช้ กำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
6. วิจัยและพัฒนำเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญำไทยและสมุนไพรให้มีคุณภำพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 
7. เร่งรัด ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขเพ่ือประสิทธิผลที่ดีต่อสุข
ภำวะของประชำชน 
8. สนับสนุนกลไกกำรท ำงำนสำธำรณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมผำสุกของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำย 

  และทิศทำงกำรขับเคลื่อน 

 

ค่ำนิยม 
ซื้อสัตย์ 
สำมัคคี 

มีควำมรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส 

มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงำน 
กล้ำหำญท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 

แนวทำงกำรท ำงำน 
1. ก ำหนดค่ำนิยมร่วมกันเพ่ือปฏิบัติมุ่ง
สู้เป้ำหมำย คือ ให้คนไทยมีสุขภำพดี

ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนองนโยบำยสำธำรณสุขของ

รัฐบำล 
3. สำนต่อนโยบำยและโครงกำรในอดีต

และปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์ 
4. สร้ำงสำมัคคีเพ่ือให้บุคลำกรโดย

ส่วนรวมมีควำมสุขเหมือนชื่อกระทรวง 
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                                       นำยแพทย์สุขุม  กำญจนพิมำย  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
  “เรำจะร่วมมือกันสร้ำงควำมสมัครสมำนสำมัคคีในองค์กรมีควำมเป็นพ่ีเป็นน้องเคำรพและให้
เกียรติซึ่งกันและกันและน ำนโยบำยของรัฐบำลของท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขไปปฏิบัติ ยังคงยึด
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) โดยขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร 
MOPH บนหลักของควำมยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ประชำชนจับต้องได้เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับ ควำมเชื่อถือของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร” 
 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
1. ร่วมกันด ำเนินงำนโครงกำรจิตอำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจโครงกำรพระรำชด ำริโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและ
โครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้ง ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. พัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ คนไทยทุกคนมีทีมหมอประจ ำครอบครัว ให้กำรรักษำโรคพ้ืนฐำนให้ค ำปรึกษำ 
ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภำพ ดูแลทั้งที่บ้ำน ที่คลินิกหรือหน่วยบริกำร และจัดกำรเรื่องกำรส่งต่อ เมื่อจ ำเป็น
อย่ำงเป็นระบบ พัฒนำหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิใกล้บ้ำน รพ.สต.และโรงพยำบำลชุมชนให้สะอำด น่ำอยู่ได้
มำตรฐำน ปลอดภัย  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนอย่ำงใกล้ชิด ให้เกิดควำมรู้สึกเป็น “โรงพยำบำล
ของเรำ” โดยไม่เน้นกำรประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ำรำงวัลแต่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำนไปด้วยกัน มีกำร
ประสำนงำนเป็นเครือข่ำยพี่ช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน โรงพยำบำลขนำดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยำบำลขนำดเล็ก 
โรงพยำบำลชุมชนช่วยเหลือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
3. เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับกำรรักษำอย่ำงทันท่วงที เข้ำถึงโรงพยำบำลใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่ส ำคัญ คือ โรคหลอด
หำยใจ หลอดเลือดสมอง ภำวะติดเชื้อในกระแสเลือดกำรบำดเจ็บทำงสมอง ภำวะช็อคทุกประเภทและทำรก
แรกเกิด พัฒนำกำรรักษำพยำบำลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิข้ันสูงตำม Service plan สำขำต่ำงๆ โดยกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับโรงพยำบำลในสังกัดกรมกำรแพทย์ และโรงพยำบำลในมหำวิทยำลัยแต่ละภูมิภำค
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรซึ่งกันและกัน 
4. เมื่อประเทศเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ต้องให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลรักษำโรคประจ ำตัว ส่งเสริมสุขภำพป้องกัน
โรค  ผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชน  เมื่อเข้ำโรงพยำบำลก็ควรได้รับกำรดูแลตำม 
ช่องทำงที่เหมำะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของชมรมมีควำมเข้มแข็งและจัดกำรให้มีโรงเรียน
ผู้สูงอำยุในทุกพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพด้วยตนเองได้ 
5. ประชำชนได้รับควำมคุ้มครองจำกสำรพิษท่ีท ำลำยสุขภำพ มีช่องทำงสื่อสำรข้อมูลอย่ำงถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรผ่ำน สื่อสำธำรณะ และสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้เกิดกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบเป็น
แบบอย่ำงที่ดีในสังคม เช่น กำรยกเลิกถุงพลำสติกใส่ยำ กำรยกเลิกใช้โฟมบรรจุอำหำรมำใช้ในโรงพยำบำล 
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรในกระทรวงสำธำรณสุขและผู้ใช้บริกำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนส่งเสริมใช้พลังงำนสะอำด พลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Cell) ผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงพยำบำลเพื่อลด
ต้นทุนกำรจัดบริกำรในระยะยำวให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      

นโยบำย                                                                   
และทิศทำงกำรขับเคลื่อน 
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6. ท ำให้คนไทยเป็นเจ้ำของโรงพยำบำล เข้ำไปมีส่วนบริหำรโรงพยำบำลร่วมกันสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะใน
กำรพัฒนำ กระจำยอ ำนำจให้หน่วยงำนในพื้นท่ีมีอิสระในกำรบริหำรมำกขึ้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงทันท่วงที โดยเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำร
โรงพยำบำล และคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสุขภำพในแต่ละพ้ืนที่ 
7. จะผลักดันให้มีระบบหลักของชำวต่ำงชำติทุกคนที่เข้ำ มำบนแผ่นดินไทยมีหลักประกันสุขภำพคนต่ำงชำติ
ที่มำท ำงำน หรือนักท่องเที่ยวได้รับกำรคุ้มครองโดยให้มีกำรซื้อประกันของรัฐได้เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยของ
โรงพยำบำลต่ำงๆ  
8. จะร่วมมือกับภำคประชำชนในกำรพัฒนำระบบหลักประกันสุขภำพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยใช้หลักคนดีช่วยคนป่วยคนรวยช่วยคนจน ท ำให้กองทุนหลักประกันมี
งบประมำณท่ีเพียงพอ และยั่งยืนโดยไม่เป็นปัญหำต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำขน 
9. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนโดยเครือข่ำยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอแล
ต ำบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ ประสำนกำรด ำเนินงำนแก้ปัญหำสุขภำพประชำชนทุกกลุ่มวัย ปัญหำ
สุขภำพจิต โรคซึมเศร้ำปัญหำยำเสพติด ผ่ำนเครือข่ำยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอและ
ต ำบล 
10. พัฒนำระบบกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล กำรควบคุมป้องกันวัณโรค กำรเฝ้ำระวังโรคระบำด กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค กำรควบคุมมำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำรส่งเสริมแพทย์แผนไทย กำรปฏิรูปก ำลังคนด้ำนสุขภำพ ให้มี
ประสิทธิภำพเกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว มำกยิ่งข้ึน 
11. ปฏิรูปเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ ลดขั้นตอน
กระบวนกำรท ำงำน และระบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชน 
12. สนับสนุน ส่งเสริม สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรในทุกระดับโดยเฉพำะผู้ที่สัมผัสกับ
ผู้ป่วยโดยตรง เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรท ำงำนดูแลรับใช้ประชำชน ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีศักดิ์ศรี
ในวิชำชีพ ให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงวิชำชีพเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ตลอดจนกำรสร้ำง
ขวัญก ำลังใจและเสริมพลังให้กับพ่ีน้องอำสำสมัครสำธำรณสุข ท ำงำนเพื่อพ่ีน้องประชำชนในพื้นท่ีได้อย่ำง
เต็มที่ 
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ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลหัวไทร 

 
วิสัยทัศน์  Vision 
 โรงพยำบำลคุณภำพได้มำตรฐำน  บริกำรด้วยใจ  ประชำชนมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ  Mission 
 ให้บริกำรรักษำพยำบำล ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ ผู้รับบริกำรปลอดภัย พึงพอใจ โดยมีระบบบริหำรจัดกำร ที่มีประสิทธิภำพ และกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยสุขภำพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues)  
1.พัฒนำระบบบริกำรที่ได้มำตรฐำน บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนำระบบกำรแก้ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
4. เสริมสร้ำงควำมสุข และขวัญก ำลังใจของบุคลำกร 
 
เป้าประสงค์  (Goal) 
1. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย พึงพอใจ 
2. มีเครือข่ำยพันธมิตรสร้ำงสุขภำพครอบคลุมทั้งอ ำเภอ ประชำชนสำมำรถดูแล ตนเองและครอบครัวได้ 
3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
4. ผู้ให้บริกำรเก่ง ดี มีควำมสุขและเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 
อัตลักษณ์โรงพยาบาลหัวไทร 
 รับผิดชอบ หมำยถึง มีน้ ำใจ 
 
ค่านิยมโรงพยาบาลหัวไทร  HUASAI 
 Healthy & Happy  กำรเป็นแบบอย่ำงของผู้มีสุขภำพดีและมีควำมสุข 
 Unity       ควำมเป็นเอกภำพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 Amity       กำรมีน้ ำใจไมตรี และมีจิตบริกำรด้วยควำมเอ้ืออำทร 
 Safety Awareness มีจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย 
 Integration      กำรบูรณำกำร 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำนภำครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหำที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนำรูปแบบให้มีควำมสลับซับซ้อนมำกยิ่งข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบและยังท ำลำยทั้งทำง
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นตลอดจนเป็นปัญหำ อุปสรรคต่อกำรพัฒนำใน
ทุกๆ ด้ำนด้วย 
  สิ่งจูงใจที่ท ำให้บุคลำกรของโรงพยำบำลหัวไทร ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนไปทำงท่ีไม่ชอบ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 
  1. ปัจจัยภำยใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  ค ำนึงถึงผลประโยชน์สุขของผู้ป่วยและผลประโยชน์ของรำชกำร
เป็นที่ต้อง ควำมมีจิตส ำนึกและตระหนักในลักษณะดังกล่ำวที่มั่นคง ไม่ขำดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกำสและมี
ของมำล่อใจมำกมำยขนำดไหน ก็ไม่อำจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท ำงำนในองค์กรหลงใหล มีปัญหำ และประจวบ
เหมำะกับมีปัจจัยภำยนอก ก็จะยิ่งมีส่วนชัดน ำให้มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ไปในทำงที่ไม่ชอบ ไม่ควร 
  2. ปัจจัยภำยนอก เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ที่จะได้รับ และโอกำสของควำมเสี่ยงต่อ
กำรท ำให้ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเก่ียวข้อง
เฉพำะกับคนที่มีควำมบกพร่องในเรื่องจิตส ำนึกและควำมตระหนักเท่ำนั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนท ำงำนเพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชน 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรได้มำซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นค ำตอบสุดท้ำยที่จะท ำให้คนตัดสินใจใช้
อ ำนำจที่ไปในทำงไม่ชอบ เพรำะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมำกมำยสักปำนใด แต่ถ้ำกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
ดังกล่ำวไปแล้ว มีเหตุท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรถูกลงโทษได้มำก ก็จะท ำให้เกิดควำมลังเล ไม่กล้ำเสี่ยง
ตัดสินใจท ำควำมผิด และสิ่งที่จะท ำให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ไปในทำงไม่ชอบเกิดควำมเสี่ยงในลักษณะดังกล่ำว 
ดังนั้น ควรท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใส มีกลไกกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรได้ทุกขั้นตอน และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1.เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงพยำบำล
หัวไทร 
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้ำงให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลหัวไทรปฏิบัติรำชกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
มำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็ง 
4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของโรงพยำบำลหัวไทร 
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5. เพ่ือให้ทุกภำคส่วนรู้เท่ำกัน ร่วมคิดกำรป้องกันกำรทุจริต โดยมีกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพจริยธรรม
ของบุคลำกรด้ำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงทั่วถึง 
 

เป้าหมาย 
1. บุคลำกรของโรงพยำบำลมีจิตส ำนึกในเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่ต ำแหน่งหน้ำที่ไป
ในทำงท่ีมิชอบทุกฝ่ำย 
2. โรงพยำบำลหัวไทรมีระบบกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ และสำมำรถจัดกำรกับกรณีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใสมิให้
เป็นเยี่ยงอย่ำง 
3. หน่วยงำนสำมำรถประสำนควำมร่วมมือในองค์กรและภำยนอกองค์กรในกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ 
4. โรงพยำบำลหัวไทรสำมำรถพัฒนำระบบและกลไกลในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้
เหมำะสม 
5. โรงพยำบำลหัวไทรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

ประโยชน์ 
1. ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลหัวไทร มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนเพื่อประชำชน มีควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
2. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้ำระวังกำรทุจริตของโรงพยำบำลหัวไทร 
3. มีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงำน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและลดโอกำสในกำรท ำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
4. สร้ำงระบบในกำรจัดกำรกับกำรทุจริตให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว 
5. พัฒนำและเสริมสร้ำงบุคลำกรและหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนและปรำบปรำมทุจริต 
6. โรงพยำบำลหัวไทรได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วนรำชกำร ประชำชนในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
1. ด้ำนควำมโปร่งใส 
    1.1 ผู้บริหำร และบุคลำกร โรงพยำบำลหัวไทรทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญ และส่งเสริมกำรปฏิบัติรำชกำร
ด้วยควำมโปร่งใส พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก สำมำรถตรวจสอบ
กระบวนกำรด ำเนินงำนได้ 
    1.2 เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
    1.3 มุ่งเน้นกำรจัดหำพัสดุภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับ
ประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมิติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร 
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ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment –ITA) เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
    1.4 ให้มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรงำนพร้อมกับเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  
    1.5 จัดให้มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และกำรตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมกำร ทีมงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
    2.1 บุคลำกรโรงพยำบำลหัวไทร ทุกคนจะต้องประพฤติตนในสัมมำชีพ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดควำม
ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระท ำกำรโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ บนควำมทุกข์
ยำกของประชำชน บริหำรและปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มควำมสำมำรถ มีควำมพร้อมที่จะ
ให้บริกำร โดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน และพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบหำกปฏิบัติงำนผิดพลำดหรือเกิดควำม
เสียหำย ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง 
    2.2 ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรควบคุมภำยใน กำรบริกำรควำมเสี่ยง และปฏิบัติตำมแผนผังขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือคู่มือกำรด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด ลดกำรใช้อ ำนำจดุลพินิจในกำรให้บริกำรผู้ป่วย 
3. ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
    3.1 ผู้บริหำรทุกระดับต้องสอดส่องดูแลกำรทุจริตในกลุ่มงำนอย่ำงใกล้ชิด ก ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้อยู่
ในระเบียบวินัย หำกพบว่ำทีกำรกระท ำผิดต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำ อย่ำงเคร่งครัด 
    3.2 บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีกำรรับสินบน กำรรับหรือกำรเรียกรับเงินสิ่งของ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่เข้ำ
ข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
    3.3 บุคลำกรทุกคนยึดถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ในกำรปฏิบัติงำนให้ใช้ระบบคิดฐำนสอง (Digital) สำมำรถแยกออก
อย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท ำได้ สิ่งไหนท ำไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สำธำรณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมำแทรกซ้อน เช่น กำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำกำรกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ น ำรถรำชกำรไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น 
4. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    4.1 ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อสัตย์ 
ปลูกฝังให้บุคลำกรทุกคนมีแนวควำมคิดกำรไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นกำรทุจริตที่
เกิดข้ึนในหน่วยงำน 
     4.2 สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรภำยใน และกลุ่มเครือข่ำยสุขภำพ ในกำรสอดส่องพฤติกรรม
กำรปฏิบัติงำน ร่วมถึงกำรแจ้งเบำะแสเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตในหน้ำที่ 
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    4.3 สนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลำกรโรงพยำบำล 
      4.4 มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่วยงำน 
5. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
    5.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร หวัหน้ำกลุ่มภำรกิจ กลุ่มงำน มีแนวทำงในกำรมอบหมำยงำนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
    5.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร หวัหน้ำกลุ่มภำรกิจ กลุ่มงำน ยึดถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย และกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ โดยค ำนึงถึงพฤติกรรมด้ำนศีลธรรม 
และด้ำนคุณธรรม เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรในหน่วยงำนใช้หลักคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
    5.3 บุคลำกรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมระเบียบขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำน และยึดหลักควำม
ถูกต้องเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 
    6.1 สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรแก่บุคลำกรภำยใน และผู้รับบริกำร
ภำยนอกเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว ทั่งถึง และมีประสิทธิภำพ 
    6.2 มีกำรสื่อสำรนโยบำย มำตรกำร แผนงำน ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำนหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำร ผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงผลกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยใน และสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ต่ำงๆ เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
 มำตรกำรยับยั้งกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตเกิดควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำร
รำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก ดังต่อไปนี้ 
1. มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร ต้องปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. มำตรกำรเบิกค่ำตอบแทน ต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
3. มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดกำร และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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4. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2660 
กฎกระทรวง มติ.ครม. หนังสือสั่งกำรต่ำงๆ  
5. มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด ำเนินงำน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่สร้ำงขั้นตอนเกินควำมจ ำเป็น ปฏิบัติต่อผู้บริกำรด้วยควำมเท่ียงธรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






