แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลดอยเต่า
ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กาหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซือ่ สัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารภาครัฐทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตาม
นโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลดอยเต่าจึงได้จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลชุมชนให้บริการตามมาตรฐาน ผูร้ ับบริการพึงพอใจ

อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
1.ด้านความโปร่งใส
1)ผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลดอยเต่า ทุกระดับต้องให้ความสาคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วย
ความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถตรวจสอบ
กระบวนการดาเนินงานได้
2)เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พงศ.2540
3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITE) เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม
4)ให้มีการจัดทาแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
/…5)จัดให้มี

-25)จัดให้มีช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน แนวทางการปฏิบัตใิ นการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน เผยแพร่ให้ผรู้ ับบริการได้รบั ทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการโดยตรง
2.ด้านความพร้อมรับผิด
1)บุคลากรโรงพยาบาลดอยเต่า ทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความ
ยุติธรรมเป็นตั้ง จะยับยัง้ ชั่งใจไม่กระทาการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตาแหน่งหน้าทีห่ าผลประโยชน์ บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อมทีจ่ ะให้บริการ โดยมุ่ง
ผลสาเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2)ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ในหน้าที่หรือคู่มือการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อานาจดุลยพินจิ ในการให้บริการผูป้ ่วย
3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1)ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด
กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทาผิดต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด
2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงินสิง่ ของหรือ
ผลประโยชน์ใดๆไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตต่อ
หน้าที่
3)บุคลากรทุกคนยึดถือตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง(Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิง่ ไหน
ผิด สิ่งไหนทาได้ สิ่งไหนทาไม่ได้ สิง่ ไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณสุข
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว
4.ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
1)ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซือ่ สัตย์ ปลูกฝัง
ให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
2)สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในและกลุม่ เครือข่ายสุขภาพ ในการ สอดส่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่
3)สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่บุคลากร
โรงพยาบาลดอยเต่า
4)มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
5.ด้านคุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน
1)ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ
2)ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคานึงถึงพฤติกรรม ด้านศีลธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรใน
หน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิต
/...7) บุคลากร

-33)บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง เป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
1)สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสือ่ สารแก่บุคลากรภายใน และผู้รบั บริการภายนอก เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2)มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคูม่ ือการปฏิบัติงาน การให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทาง การสือ่ สารต่างๆ เพือ่ ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
มาตรการยับยั้งการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้าสงวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่น ในการบริหารราชการ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้
1.มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3.มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4.มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัตจิ ัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .ศ. 2560
5.มาตรการลดการใช้ดุลพินจิ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือดาเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
สร้างขั้นตอนเกินความจาเป็น ปฏิบัติต่อผูร้ ับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ

/...แผนปฏิบัติการ

-4–
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลดอยเต่า ประจาปีงบประมาณ 2561

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

งบฯ

ด้านกระบวนงาน
ด้านบุคลากร
ด้านทรัพยากร
 ด้านผู้รับบริการ

1.บุคลากรของโรงพยาบาลดอยเต่า ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์องค์กรเพือ่ สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
2.โรงพยาบาลดอยเต่ามีการจัดทา หลักเกณฑ์/วิธีการรับ
เรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผังขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มา
ติดต่อได้รับทราบ
3.โรงพยาบาลดอยเต่ามีการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ต่างๆ ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หนังสือ จดหมาย
หรือแม้กระทั่งทางเว็ปไซต์
4.คัดเลือกกระบวนงานทีม่ ีความเสี่ยงปรับปรุง
กระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส
5.สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบ Internet เพื่อทาการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
6.สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (นาระบบ
Internet มาปรับใช้)

-

-
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แผนงาน/โครงการ

งบฯ

ด้านกระบวนงาน
ด้านบุคลากร
ด้านทรัพยากร
 ด้านผู้รับบริการ

7.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีป่ ระพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม
8.ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม
9.ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
10.รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
11.การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน
งบประมาณ และบุคลากร
12.การจัดทาแผนควบคุมภายในและแผนบริหารความ
เสี่ยงของโรงพยาบาลดอยเต่า
13.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
14.จัดทาสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเพือ่ ต่อต้านการทุจริต

-
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แผนงาน/โครงการ

งบฯ

ด้านกระบวนงาน
ด้านบุคลากร
ด้านทรัพยากร
 ด้านผู้รับบริการ

16.ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลดอยเต่าเข้าอบรมเพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ
17.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
โรงพยาบาลดอยเต่า
18.การจัดทารายงาน ITA ตามรอบของการประเมิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

-

ลงชื่อ
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-

ผู้จัดทา/ผูร้ ับผิดชอบหลัก
(นางสาวศรุตาทวีพร มงคล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

อนุมัติ
(นายธนิต บรรสพผล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

