
 

ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า 
เรื่อง  เจตนารมณน์โยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรม และมาตรการปอ้งกันการทจุริต 

____________________________________________________________ 

 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ก าหนดให้
ปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุรติประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบรวมถึงมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลดอยเต่า จึงได้ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทาง      ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดถือปฏิบัติ และด าเนินการ 
ดังต่อไปนี ้
1.ด้านความโปร่งใส 
 1)ผู้บรหิาร และบุคลากร โรงพยาบาลดอยเต่า ทกุระดบัต้องให้ความส าคัญ และสง่เสรมิการปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปรง่ใส พร้อมเปิดโอกาสให้ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
 2)เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พงศ.2540 
 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคลอ้งกบั
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITE) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 4)ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 5)จัดใหม้ีช่องทางการรับเรือ่งรอ้งเรียน แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องรอ้งเรียน และการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ใหผู้ร้ับบริการได้รับทราบ พร้อมกบัให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบที่เกี่ยวกับการด าเนินการโดยตรง 
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2.ด้านความพร้อมรับผิด 
 1)บุคลากรโรงพยาบาลดอยเต่า ทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 
ยึดความยุติธรรมเป็นต้ัง จะยบัยั้งช่ังใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหนง่หน้าทีห่าผลประโยชน์ บน
ความทุกข์ยากของประชาชน บรหิารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตอืรือร้น เต็มความสามารถ มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเรจ็ของงาน และพรอ้มที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัตงิานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย สง่เสรมิความรบัผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 2)ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดลุยพินิจในการให้บริการผูป้่วย 
 
3.ดา้นความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1)ผู้บรหิารทกุระดบัต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บงัคับบัญชาให้
อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด 
 2)บุคลากรทกุคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ไม่มกีารรบัสินบน การรับหรอืการเรียกรบัเงิน
สิ่งของหรอืผลประโยชน์ใดๆไม่ใช้ต าแหนง่หน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรม
เข้าข่ายการทจุริตต่อหน้าที ่
 3)บุคลากรทกุคนยึดถือตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติเกี่ยวกับ
การจัดการผลประโยชน์ทับซอ้น ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง(Digital) สามารถแยกออกอย่าง
ชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์
ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณสุข ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพยส์ินของทาง
ราชการกบัเรื่องส่วนตัว 
 
4.ดา้นวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 
 1)ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแหง่ความ
ซื่อสัตย์ ปลกูฝงัใหบุ้คลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทจุริตทุกประเภท และไม่ทนทีจ่ะเห็นการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 2)สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในและกลุม่เครือข่ายสุขภาพ ในการ สอดส่องพฤติกรรม
การปฏิบัตงิาน รวมถึงการแจง้เบาะแสเพื่อยับยัง้การทจุริตในหน้าที่ 
 3)สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซอ้นแก่
บุคลากร โรงพยาบาลดอยเต่า  
 4)มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 
5.ดา้นคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 
 1)ส่งเสริมให้ผูบ้รหิาร หัวหน้ากลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ
 2)ส่งเสริมให้ผูบ้รหิาร หัวหน้ากลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารบุคคลเกี่ยวกบัการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และการพจิารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรม ด้านศีลธรรม เพื่อสร้าง
แรงจงูใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
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 3)บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเครง่ครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัต ิ
 
6.ดา้นการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 1)สนับสนุนการน าเทคโนโลยมีาใช้เป็นช่องทางในการสือ่สารแก่บุคลากรภายใน และผูร้ับบรกิาร
ภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสทิธิภาพ 
 2)มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มอืการปฏิบัติงาน การ
ให้บรกิาร ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
โปรง่ใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทจุริต ผ่านช่องทาง การสือ่สาร
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
 มาตรการยบัยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้าสงวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่น ในการ
บรหิารราชการ โดยใช้หลัก       ธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิง่
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปรง่ใส และตรวจสอบได ้และสร้างความเช่ือมั่นแกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี ้
 1.มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
 2.มาตรการการเบกิค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 3.มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 
และที่แก้ไขเพิม่เติม 

4.มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิม่เติม และพระราชบญัญัตจิัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ .ศ. 2560 

 5.มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ข้ันตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 

 ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการดังกล่าวข้างต้นก าหนดไว้เป็นมาตรฐานให้บุคลากรโรงพยาบาลดอยเต่า
ทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางการด าเนินงานควบคู่กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

   ประกาศ ณ วันที่   14    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

             
(นายแพทย์ธนิต บรรสพผล) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า 

 


