
                       แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                                               โรงพยาบาลเวียงสา 
                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
     ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 
กันยายน พ.ศ. 2557 ข้อ 10 เร่ืองการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลเวียงสา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลแม่ข่ายโซนใต้จังหวัดน่าน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
     
3. อัตลักษณ์ 
    ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ 
4. มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
   4.1 นโยบายด้านความโปร่งใส 
        4.1.1 ให้ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดตลอดจนเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ด าเนินการในภารกิจตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้ความส าคัญและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
        4.1.2 ให้จัดท าแผนด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงสา และหน่วยงานในสังกัด และมีการเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงสา โดยให้การด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
        4.1.3 ให้มีการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ การปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณของทุกกลุ่มงาน
ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 
        4.1.4 ให้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาลเวียงสา และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน ก าหนดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเร่ือง
ร้องเรียน การตอบสนองเร่ืองร้องเรียน และการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 



 
 4.2 นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
   4.2.1 ให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมกันแสดงเจตจ านง ในการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อด าเนินงาน และ
พัฒนาการด าเนินงานในหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
  4.2.2 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม                           
ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ 
มีความพร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  4.2.3 ให้ด าเนินการทางด้านวินัย ละเมิด และลงโทษ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
  4.2.4 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 
 

 4.3 นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  4.3.1 ให้ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีการทุจริตในหน่วยงานต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยด่วน 
  4.3.2 ได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุข ระหว่างผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงสากับหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง 
  4.3.3 ให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
มีการรับหรือการเรียกรับเงินสิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 
  4.3.4 ให้โรงพยาบาลเวียงสาและหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการป้องกันการทุจริตตามมาตรการ 3 ป 1 ค 
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยด าเนินการปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย อาทิ การไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว เช่น ใช้ซองครุฑใน
เร่ืองส่วนตัว ใช้โทรศัพท์ในที่ท างานในเรื่องส่วนตัว เป็นต้น 
 

 4.4 นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.4.1 ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลเวียงสา ต้องให้ความส าคัญและประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้
ร่วมกันก าหนดค่านิยมของหน่วยงาน คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ”  
  4.4.2 ให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลเวียงสา และเจ้าหน้าที่ทุกคนแสดงการไม่ยอมรับการ
ทุจริต ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยแสดงการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใส รวมทั้งการแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในหน่วยงาน 
 
 



           
  4.4.3 ให้มีการด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ 
เจ้าหน้าที่ 
  4.4.4 ให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ทุกหน่วยงาน และมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เน้นให้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปีงบประมาณ 
  4.4.5 ให้ยกย่องเชิดชูบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน เช่น คนดีศรีโรงพยาบาลเวียงสา 
 4.5 นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  4.5.1 ได้ด าเนินการก าหนดโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน และผู้บริหารมีค าสั่งมอบหมาย
งานในระดับหน่วยงานและกลุ่มงาน อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  4.5.2 สร้างระบบการให้บริการตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 4.5.3 ให้มีคณะกรรมการเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความ
ดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆในหน่วยงาน เพื่อความเป็นธรรม ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร  มีการ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น ขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม ขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
  4.5.4 มีแผนการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมผู้บริหารงานในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง              
อย่างต่อเน่ือง และเน้นให้ทุกกลุ่มงานและหน่วยงานในสังกัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  4.5.5 สร้างระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงาน มีความพร้อม ในด้าน
สถานที่ และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบครัน โดยเน้นมาตรการประหยัดงบประมาณ 
  4.5.6 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในมาตรการต่างๆ ดังน้ี (1) การใช้
รถราชการ (2) การเบิกค่าตอบแทน (3) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) การจัดหาพัสดุ 
 4.6 นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  4.6.1 ให้ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ประกาศนโยบายในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
  4.6.2 ให้มีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงมีแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
  4.6.3 มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ/ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ 
  4.6.4 มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน/ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/ โปรแกรมแชร์ 
 
 
 
 
 



 
 
 


