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หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้มีค าสั่งที่๖๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาล 
ปายจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงพยาบาลปาย ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่งคสช. ที๖่๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 โปร่งใส เป็นธรรมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ(Mission ) 

1. พัฒนาคน มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนและบุคลากรในองค์กรเพ่ือปลูกจิตส านึกต่อต้านการ

ทุจริต 
3. ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล 
4. ยับยั้งและลดโอกาสการทุจริต 

 

๑. มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

๑.ด้านความโปร่งใส 
๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลปายทุกระดับต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติ

ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 

๑.๒เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 



๑.๓ มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้อง 
กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์ 
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment-ITA)เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๔ ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องต่างๆ 
๑.๕ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ 

ตอบสนองเรื่องร้องเรียนเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบพร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด 

๒.๑ บุคลากรโรงพยาบาลปายทุกคนต้องปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยืดความ
ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชังใจ ไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์
ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการโดยมุ่งผลส าเร็จของงานและความพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หารกปฏิบัติงานผิดพลาดหรือ
เกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

๒.๒ ด าเนินตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงาน อย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ป่วย 

  ๓.ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.๑ ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับ

บัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย  หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินิจฉัย ละเมิดและ
อาญา อย่างเคร่งครัด 

๓.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในการเอ้ือประโยชน์แก้ตนเองหรือพวกพ้อง 
หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 

๓.๓ บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง สามารถแยก
ออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วน
ตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรก
ซ้อนเช่นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว เป็นต้น 

 

 

 

 



  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

๔.๑  ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนาธรรมแห่ง
ความซือ่สัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท 
และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

๔.๒  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 

๔.๓  สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
แก้บุคลากร โรงพยาบาลปาย 

๔.๔  มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
หน่วยงาน 

  ๕.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึง
พฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจุงใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลัก
คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

๕.๓ บุคลกรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒.มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 

 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมแสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าให้สิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์
วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 



๓. มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสั่งซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

๔. มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน
ไม่เลือกปฏิบัติไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม 
ฯลฯ เช่นการไม่ใช้เวลาราชการในธุรกิจส่วนตัว  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนระดับ เป็นต้น 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานโรงพยาบาลปาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

๑.ร่วประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติตาม
หลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลปาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ผ่านเกณฑ์ ITA
ร้อยละ๘๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒.ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรพยาบาลปาย 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลปาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ผ่านเกณฑ์ ITA
ร้อยละ๘๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและแนวทาง
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทุจริตในหน่วยงานต่อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีความโปร่งใส 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลปาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ผ่านเกณฑ์ ITA
ร้อยละ๘๐ 

กลุม่งานบริหารทั่วไป 

๔.พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารทุกช่องทางและวาง
ระบบกระบวนการร้องเรียนเพ่ือป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลปาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ผ่านเกณฑ์ ITA
ร้อยละ๘๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๕.กิจกรรมรณรงค์ ไม่รับสินบน  ไม่เอ้ือผลประโยชน์ 
และการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู ผู้ที่ท าดีและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลปาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ผ่านเกณฑ์ ITA
ร้อยละ๘๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 


