๓ ป. ๑ ค.
ปลุกจิตสานึ ก ป้ องกัน ปราบปราม
เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
โรงพยาบาลคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ โรงพยาบาลคาม่วง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชัว่ คราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญ ญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดให้ปลูกฝั ง่ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ ์ศรีความเป็ นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กบั การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐ
รวมถึง ค าสังคณะรั
่
ก ษาความสงบแห่ง ชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๑๘ มิถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อ
มาตรการการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติม ิช อบ ได้ม ีค าสังให้
่ ทุ ก ส่วนราชการและ
หน่ วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจติ ประพฤติมชิ อบในส่วน
ราชการของหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่ง เน้ น การสร้างธรรมาภิบ าล
ในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่อสกัดกัน้ มิให้เกิดการทุจติ ประพฤติ
มิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลง
ต่อ
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่น ดิน ที่ม ีธ รรมาภิบ าล รวมถึง มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุ ก จิตสานึ ก ป้ องกัน
ปราบปราบ (เครือข่าย) โรงพยาบาลคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปราบการ
ทุจ ิตภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้ก ารป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม
วิ สยั ทัศน์
“โรงพยาบาลค าม่วงเป็ น องค์กรแห่งวัฒนธรรมคุณ ภาพ บุค ลากรมีคุณ ธรรม น าสู่ชุมชนสุข
ภาวะ”
ปรัชญา
“ ความสุขอบอุ่นใจของท่าน คือหัวใจบริการของเรา”
ค่านิ ยม
“รับผิดชอบ มอบคุณค่า สามัคคี มีวนิ ัย ใฝ่ เรียนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน”
อัตลักษณ์
“ การตรงเวลา การประหยัด พฤติกรรมบริการทีด่ ”ี

ตารางแสดงความเชื่อมโยง ค่านิยม MOPH และ ค่านิยม อัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลคาม่วง
ค่านิ ยม MOPH
ค่านิ ยม
อัตลักษณ์
M : Mastery (เป็ นนายตัวเอง)
รับผิดชอบ
การตรงเวลา
มีวนิ ัย
การประหยัด
อยูอ่ ย่างพอเพียง
O : Originality (เร่งสร้างสิง่ ใหม่) ใฝ่ เรียนรู้
P : People Centered Approach
มอบคุณค่า
พฤติกรรมบริการทีด่ ี
(ใส่ใจประชาชน)
สามัคคี
เคียงคู่ชุมชน
H : Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน)
๑. มาตรการ/แนวทางการดาเนิ นงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
๑.๑ ด้านความโปร่งใส
๑) ผูบ้ ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลคาม่วงทุกระดับ ต้องให้ความสาคัญ และส่งเสริมการ
ปฏิบตั ริ าชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้เสียภายใน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
สามารถตรวจสอบกระบวนการทางานได้
๒) เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
๓) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อ เช่า แลกเปลีย่ นหรือโดยวิธอี ่นื ใด ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั ิ และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๔) ให้มกี ารจัดทาแผนการบริหารงานพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ
๕) จัดให้มชี ่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผรู้ บั บริการได้รบั ทราบ พร้อมกับให้มคี ณะกรรมการ ทีมงานหรือ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง
๑.๒ ด้านความพร้อมรับผิ ด
๑) บุคลากรโรงพยาบาลคาม่วงทุกคนจะต้องประพฤติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
ยึดความยุตธิ รรมเป็ นทีต่ งั ้ จะยับยัง้ ชังใจไม่
่
กระทาการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตาแหน่ งหน้าทีห่ า
ประโยชน์
บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจ
กระตือรือร้นเต็มความสามารถ
มีความพร้อมทีจ่ ะให้บริการ โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน และ
พร้อมทีจ่ ะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบตั งิ านผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง

๒) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และปฏิบตั ติ ามแผน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในหน้าทีห่ รือคู่มอื การดาเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อานาจดุลพินิจในการ
ให้บริการผูป้ ่ วย
๑.๓ ด้านความปลอดจาการทุจริ ตในการปฏิ บตั ิ งาน
๑) ผูบ้ ริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชดิ กากับดูแล
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้อยูใ่ นระเบียบวินัย หากพบว่า มีการกระทาผิดต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญา อย่างเคร่งครัด
๒) บุคคลทุกคนปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่มกี ารรับสินบน การรับหรือการเรียกรับ
เงินสิง่ ของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าทีใ่ นการเอือ้ ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือ
พฤติกรรม ทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่
๓) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของคณะป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเกีย่ วกับการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน ในการปฏิบตั งิ านให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)
สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิง่ ไหนถูก สิง่ ไหนผิด สิง่ ไหนทาได้ สิง่ ไหนทาไม่ได้ สิง่ ไหนคือ
ประโยชน์สว่ นตน สิง่ ไหนคือประโยชน์สว่ นรวม ปกป้ องประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์สว่ นตัว
มาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มอื ถือในทีท่ างาน เป็ นต้น
๑.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๑) ส่งเสริมให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลีย่ งประโยชน์ทบั ซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อสัตย์ ปลูกฝัง่ ให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่
จะเห็นการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงาน
๒) สนับสนุนให้มกี ารรวมกลุม่ ของบุคลากรภายใน และกลุม่ เครือข่ายสุขภาพ ในการ สอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสงเพื่อยับยัง้ การทุจริตในหน้าที่
๓) สนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทบั ซ้อน
แก่บุคลากรโรงพยาบาลคาม่วง
๔) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่ วยงาน
๑.๕ ด้านคุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน
๑) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
๒) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ยึดถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลเกีย่ วกับการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดย
คานึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่ วยงานใช้หลัก
คุณธรรมในการดาเนินชีวติ
๓) บุคลากรปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ามระเบียบขัน้ ตอนอย่างเคร่งครัด เป็ นมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็ นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ

๑.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่ วยงาน
๑) สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นช่องทางในการสือ่ สารแก่บุคลากรภายใน และ
ผูร้ บั บริการภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทัวถึ
่ ง และมีประสิทธิภาพ
๒) มีการสือ่ สารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ าน การให้บริการ ผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสือ่
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้ องกันปราบปราม
การทุจริต ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่ วยงานรับทราบ
๒. มาตรการป้ องกันการทุจริ ตยับยัง้ การกระทาผิ ดวิ นัยของเจ้าหน้ าที่
มาตรการยับยัง้ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นร่วม แสดงความ
มุ่งมันในการบริ
่
หารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมันในคุ
่ ณธรรม จริยธรรม เป็ นแบบอย่างทีด่ ี ยืน
หยัดทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เป็ นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผมู้ ี
ส่วนได้เสียภายใน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ดังต่อไปนี้
๒.๑ มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๒ มาตรการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
๒.๓ มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการ และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และพระราชบัญญัตจิ ดั ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
๒.๕ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ามระเบียบ ขัน้ ตอน คู่มอื
ดาเนินงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่สร้างขัน้ ตอนเกินความจาเป็ น ปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั บริการด้วยความเทีย่ งธรรม
ฯลฯ
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- ด้านกระบวนการ
- ด้านคน
- ด้านทรัพยากร
- ด้านผูร้ บั บริการ

๑. จัดทาคาสังคณะกรรมการด
่
าเนินงานส่งเสริมและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) หน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
๒.ประกาศนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตาม
รอยพ่อขอทาดีเพื่อแผ่นดิน”เพื่อสือ่ สารองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
๓.ประเมินตนเองตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และจัดทาแผน
แก้ไขส่วนขาด
๔. ผลักดันให้โรงพยาบาลคาม่วงเป็ นหน่ วยงานต้นแบบ
ด้านความโปร่งใส พร้อมปรับปรุงกระบวนงานเพื่อนาร่อง
แก่หน่วยงานอื่น
๕. คัดเลือกกระบวนงานทีม่ คี วามเสีย่ งปรับปรุง
กระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
๖. จัดทาสือ่ /ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเพื่อต่อต้านการทุจริต
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๗. โรงพยาบาลคาม่วงมีการจัดทาหลักเกณฑ์/วิธกี ารรับ
เรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผังขัน้ ตอนไว้เพื่อให้ผมู้ า
ติดต่อได้ทราบ
๘. โรงพยาบาลคาม่วงมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมาย
ร้องเรียน หรือทางเว็บไชต์ หรือ Facebook และจาก
หน่วยงานต่างๆ เป็ นต้น
๙. สนับสนุนให้มชี ่องทางในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์กร
๑๐. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสให้มคี วามสะดวกหลากหลาย
๑๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม
๑๒. ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบตั งิ าน การประพฤติ
ปฏิบตั ติ นของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม
๑๓. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่
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ของรัฐ ทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางคุณธรรม
๑๔. คัดเลือกและยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ได้แก่
ข้าราชการดีเด่น, พนักงานลูกจ้างดีเด่น, คนดีศรี
สาธารณสุข, บุคคลต้นแบบนาค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ,ิ บุคคล
ดีเด่น (พยาบาล,
จพ.ทันตภิบาล, แพทย์
แผนไทย เป็ นต้น)
๑๕. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร สังคม
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลคาม่วงให้พฒ
ั นา
เป็ นหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
๑๗. การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านแผนงาน
งบประมาณ และบุคลากร
๑๘. การจัดทาแผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความ
เสีย่ งของโรงพยาบาลคาม่วง
๑๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : วิถธี รรมโดย
มีกจิ กรรมจัดมุมจริยธรรมนาองค์กรมีชวี ติ ทาบุญตักบาตร
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งบประมา
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ลานธรรม โรงทาน เปิ ดเสียงธรรมะตามสาย บทธรรม
เสียงตามสายเจริญสติภาวนาก่อนทางาน ภายในองค์กร
และโครงการเจริญสติภาวนา ปลูกเมตตา นาพาสุข
ภายนอกองค์กร
๒๐. ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลคาม่วงเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม และสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๒๑. ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลคาม่วงเข้าอบรมเพื่อให้ม ี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
๒๒. สร้างภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
๒๓. ประชุมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ๑๑,๐๗๖
จรรยาบรรณสาหรับบุคลากร ในการป้ องกันและปราม
ปรามการทุจริตมิชอบเครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอคา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๔. ติดตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพ
๒๕.ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงพยาบาลคา
ม่วง
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๒๖.ประชุมสรุปผลงานด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในโรงพยาบาล และถอดบทเรียนการ
ดาเนินงาน
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