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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าแซะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
หลักการและเหตุผล 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้             
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว และยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน     
ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับการปฏิบัติราชการและบูรณการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองโยบาลรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 โรงพยาบาลท่าแซะ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามค่านิยม MOPH ITA แนวทางการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2546 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

1.ด้านความโปร่งใส (Transparency) 

 1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 

 1.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 1.3 มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 1.4 ให้มีการจัดท าแผนการบริหารพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 1.5 จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับริการได้รับทราบพร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้อยเรียนโดยตรง 



2.ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) 

 2.1  บุคลากรโรงพยาลท่าแซะทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์
บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถมี  
ความพร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

 2.2  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติ        
ตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจ     
ในการให้บริการผู้ป่วย 

3.ด้านความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Freedom from corruption it the workplace) 

 3.1  ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา    
อย่างเคร่งครัด 

 3.2  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่มีการับสินบน การรับหรือการเรียกร้อง 
รับเงินสิ่งของหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 

 3.3  บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามาหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถ     
แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งไหน
คือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ เป็นต้น 

4.ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Integrity Culture) 

 4.1  ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็น
การทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 4.2  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในและกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 

 4.3  สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์   
ทับซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ 

 4.4  มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 

 



5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Moral work it the agency) 

 1.  ส่งเสริมให้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

 2.  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน             
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึง
พฤติกรรมด้านศีลธรรมและด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมใน      
การด าเนินชีวิต 

 3.  บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และ     
ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Organizational Communication) 

 1.  สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และ
ผู้รับบริการภายนอก เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือ        
การปฏิบัติงานการให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และ               
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปราม    
การทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

มาตรการป้องการการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 

 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่น
ในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าใน    
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 

 - มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ    
พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 -  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการจ่ายค่าตอบแทน 

 -  มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรีมการจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ     
พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



 -  มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
กฎกระทรวง มติ คณะกรรมการ มติ ครม. 

 -  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม 

 

   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าแซะ 
                                                                    2  พฤศจิกายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าแซะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (Create a society that does not tolerate corruption) 

แนวทาง สร้างจิตส านักและความซื่อสัตย์ สุจริต 

กิจกรรม จัดให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ แยก
ให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ส่วนตวักับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เพื่อปรับพื้นฐานความคดิ จิตสาธารณะ 
ความสามารถในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล       
ท่าแซะทุกระดบั 

- ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

- คณะกรรมการบริหาร 

-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

2 เสรมิสร้างความรูด้้านกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวกับการป้องการทุจริต
การเรีย่ไร การรับบริจาค 

เพื่อเสรมิสร้างความรูด้้านกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล       
ท่าแซะทุกระดบั 

- 24 พฤศจิกายน 
2563 

- คณะกรรมการบริหาร 

-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

3 จิตอาสาสุจรติตามศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคดิและแนะน า
แนวปฏิบัติศาสตร์พระราชาไปปฏบิัติใน
ชีวิตการท างาน เน้น คุณธรรม วินยั 
พอเพียง สุจริต จติอาสา 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล       
ท่าแซะทุกระดบั 

- มกราคม – กันยายน 
2564 

- คณะกรรมการบริหาร 

-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

4 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสู่การปฏิบัติทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

เจ้าหน้าท่ีและผูเ้กี่ยวข้องใน
การจัดหาพสัด ุ

- กันยายน – ตุลาคม 
2564 

- คณะกรรมการบริหาร 

-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าแซะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (Develop a proactive anti-fraud system.) 

แนวทาง สร้างจิตส านัก กลไกป้องกันการทุจริต 

กิจกรรม สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เข้าร่วมอบรมโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อน าความรู้มาพัฒนางานให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมิน ITA 

คณะท างาน ITA ตามจ านวนที่ส่งผู้เข้าอบรม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่
โครงการระบ ุ

ปีงบประมาณ 2564 - คณะกรรมการบริหาร 
-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

2 จัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การ
รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน 

เพื่อใช้สื่อสารกับเจา้หน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

- คณะท างาน ITA 
-  หัวหน้ากลุ่มงาน/งานต่าง ๆ  

-  ค่าวัสดุอุปกรณ ์
20,000  บาท 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5,000 บาท 

ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

- คณะกรรมการบริหาร 
-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

3 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีเกีย่วกับเรื่องการ
ป้องกันการทุจริตและการบริหารด้วย
ความโปร่งใส 

เพื่อขับเคลื่อนตดิตามการป้องกันการ
ทุจริตและการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล       
ท่าแซะทุกระดบั 

-  ค่าวัสดุอุปกรณ ์
3,000  บาท 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4,000  บาท 
 

มกราคม 2564 - คณะกรรมการบริหาร 
-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าแซะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (Develop a proactive anti-fraud system.) 

แนวทาง สร้างจิตส านัก กลไกป้องกันการทุจริต 

กิจกรรม สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4 จัดประชุมสรา้งความเข้าใจในการรับรู้
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้หน่วยงาน 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรับพิเศษ 
เรี่ยไรขอรับบริจาค หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนใดเป็นเรื่องทีมีระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนดไว ้

-  ป้องกันเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรมหรอืมี
การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง 
ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคล
อื่น 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล       
ท่าแซะทุกระดบั 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

3,000 บาท 

 

ปีงบประมาณ 2564 - คณะกรรมการบริหาร 

-  นายสุชาติ  ชูจันทร์ 

 

 

 

 

 

 


