
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจรติภาครัฐ 

โรงพยาบาลสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 



 
 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 
เรื่ องมาตรการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่ ง ให้ทุกส่ วนราชการ                  
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม          
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ     
ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึง
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลสตูล   
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     
เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
วิสัยทัศน์ 
 

เป็นที่พ่ึงทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล 
 

 
1. ด้านความโปร่งใส 
 

1) ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสตูลทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริม        
การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
            
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(1) มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ 



2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3) มุ่ งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธี อ่ืนใด            

ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment – ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

4) ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน        

และการตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 
 

1) บุคลากรโรงพยาบาลสตูล ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ 
บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น  เต็มความสามารถ       
มีความพร้อมที่จะให้บริหารโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงาน
ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

2) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตาม
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการ
การให้บริการผู้ป่วย 
 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

1) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแล
ผู้ ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด              
และอาญา อย่างเคร่งครัด 

2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการับสินบน การรับหรือการเรียก
รับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวงพ้อง         
หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 

3) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถ
แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหน
คือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน เป็นต้น 



4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

1) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรม   
แห่งความซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทน      
ที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 

3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์    
ทับซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลสตูล 

4) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุล       
ภายในหน่วยงาน 

 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

1) ส่งเริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงาน          
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ส่ งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน            
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึง
พฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้คุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 

3) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน          
และยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 

1) สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคคลกรภายใน      
และผู้รับบริการภายนอก เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

2)  มี กา รสื่ อ สารนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  ระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คับ  มาตรฐาน                  
หรือคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน            
และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปราม
การทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

 

 

 



  

 

 

มาตรการยับยั้ ง ก ารกระท าผิ ดวิ นั ยของ เ จ้ าหน้ าที่ ภ าย ในองค์ กร  เ พ่ือส่ ง เ สริ ม                  
การสร้างวัฒนธรรมองค์การสุจริต เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม      
แสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 

2.1 มาตรการการใช้ รถราชการ  ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี                   
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2 มาตรการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย            
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

2.3 มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ     
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.5 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ต้องปฏิบัติ งานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน            
คู่มือการด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 



เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ด้านกระบวนงาน 
 ด้านคน 
 ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

1. คัดเลือกบุคคลกรดีเด่นเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. บุคลากรของโรงพยาบาลสตูลร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 
องค์กรเพ่ือสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน 
3. โรงพยาบาลสตูลมีการจัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยการแสดงแผนผังขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้รับ
ทราบ 
4. โรงพยาบาลสตูลมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน  
หรือทางเว็บไซด์ และจากหน่วยงานต่างๆ (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสตูล กระทรวงสาธารณสุข 
ฯลฯ)  
5. ผลักดันให้โรงพยาบาลสตูลเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความ
โปร่งใส พร้อมปรับปรุงกระบวนงานเพื่อน าร่องแก่หน่วยงานอ่ืน 
6. คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนงานให้
เกิดความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2561 
7. สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์กร 
8. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส   
ให้มีความสะดวกหลากหลาย (น าระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้) 
9. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
10. ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ด้านกระบวนงาน 
 ด้านคน 
 ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

11. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
12. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู  และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
13.  การจั ดท ามาตรฐานการปฏิบั ติ ง านด้ วยแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากร 
14. การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลสตูล 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : วิถีธรรม โดยมี
กิจกรรมท าบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ภายในองค์กร 
16. จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลการในองค์กรให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อต้านการทุจริต 
17. ส่งเสริมบุคลากรของโรงพยาบาลสตูลเข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปรามการ
ทุจริต 
18. ส่งเสริมบุคลากรของโรงพยาบาลสตูล เข้าอบรมเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 
19. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรพยาบาลสตูล 

             

 


