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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนภาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ให้ส อดรับกั บยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งให้สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุก
ภาคส่วนได้จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัป ชั่นได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และตอบสนองกับ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงพยาบาลนภาลัย อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติง านตามค่านิยม
MOPH ITA แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2546

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ
1. ด้านความโปร่งใส (Transparency)
1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลนภาลัย ทุกระดับ ต้องให้ความสาคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อ มเปิดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้เสียภายใน และผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานได้
1.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลัก เกณฑ์ วิธีป ฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.4 ให้มีการจัดทาแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
1.5 จัดให้มี ช่อ งทางการรับ เรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิ บัติใ นการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบพร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง
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-22. ด้านความพร้อมรับผิด(Accountability)
2.1 บุคลากรโรงพยาบาลนภาลัยทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดความยุติธรรมเป็นตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระทาการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บน
ความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถมีความ
พร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือ
เกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ าง
2.2 ดาเนินการตามหลัก เกณฑ์ ก ารควบคุม ภายใน การบริห ารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบั ติง านในหน้าที่ ห รือ คู่มื อ การดาเนิ นงานอย่างเคร่ง ครัด ลดการใช้อานาจดุ ล พิ นิจ ในการ
ให้บริการผู้ป่วย
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน(Freedom from corruption in the workplace)
3.1 ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ในอยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทาผิดต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด
3.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกร้องรับ
เงินสิ่งของหรือประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่
3.3 บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)1 สามารถแยกออก
อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่ง ไหนผิด สิ่ง ไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ ได้ สิ่ง ไหนคือประโยชน์ส่ วนตัว สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ทางาน เป็นต้น
4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Integrity Culture )
4.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒ นธรรมองค์กรหลีกเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒ นธรรมแห่งความ
ซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาย
4.2 สนั บ สนุน ให้ มี ก ารรวมกลุ่ม ของบุค ลากรภายในและกลุ่ ม เครือข่ายสุ ขภาพ ในการสอดส่อ ง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่
4.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคคลกรโรงพยาบาลบางใหญ่
4.4 มีกระบวบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน(Moral work in the agency)
5.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน หั ว หน้ า งาน มี แ นวทางในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
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ระบบคิดฐานสอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียงสองทางเท่านั้น เช่น ใช่ กับไม่ใช่ จริงกับเท็จ ทาได้กับท า
ไม่ได้ เป็นต้ น เจ้ าหน้ าที่ จะสามารถแยกได้ อย่ างชั ด เจนว่า สิ่ งใดถูก สิ่ งใดผิ ด ทาได้ห รือท าไม่ ได้ เป็ นประโยชน์ส่ วนตนหรื อ
ประโยชน์ส่วนรวม

-35.2 ส่งเสริม ให้ผู้บ ริห าร หัวหน้ากลุ่ม งาน หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริห ารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคานึง ถึงพฤติกรรมด้าน
ศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิต
5.3 บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Organizational Communication)
6.1 สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
6.2 มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกั นปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
มาตรการยับ ยั้ง การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์ก าร เพื่อส่งเสริม การสร้างวัฒ นธรรม
องค์การ สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการ
บริห ารราชการโดยใช้ห ลักธรรมาภิบาล ยึดมั่ นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ ดี ยืนหยัดท าในสิ่ง ที่
ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ดังนี้
- มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ ข้อบัง คับ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ ยวกั บ ค่าตอบแทน กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการจ่ายค่าตอบแทน
- มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึ ก ษาดูงาน ประชุม และสัม มนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึก อบรมการจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง มติ
คณะกรรมการ มติ ครม.
- มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือดาเนินงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจาเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม

-4- / แผนปฏิบัตกิ าร...
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนภาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Create a society that does not tolerate corruption.)
แนวทาง
สร้างจิตสานึกและความซื่อสัตย์ สุจริต
กิจกรรม
จัดให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต
ลาดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต แยกให้ชัดเจน เพื่อปรับพื้นฐานความคิด จิต
เรื่ อ งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว กั บ ผลประโยชน์ สาธารณะ ความสามารถในการ
ส่วนรวม
แยกแยะผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภาลัย
ทุกระดับ

3,000 บาท
(อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม)

ตลอดปีงบประมาณ
2563

-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

2

เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องการทุจริต การเรี่ยไร การรับ
บริจาค

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภาลัย
ทุกระดับ

3,000 บาท
(อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม)

ตลอดปีงบประมาณ
2563

-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

3

จิตอาสาสุจริตตามศาสตร์พระราชา

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภาลัย
ทุกระดับ

-

มกราคม-สิงหาคม
2563

-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

4

สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่ และผูเ้ กี่ยวข้อง ใน
การจัดหาพัสดุ

-

มกราคม-สิงหาคม
2563

-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดและนาแนว
ปฏิบัติศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชีวิต
การทางาน เน้นคุณธรรม วินัย พอเพียง
สุจริต
จิตอาสา
เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสู่การปฏิบัติที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

ผูเ้ สนอแผน .............................................................. (นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผูอ้ นุมัติแผน .............................................................. (นายเดชา มีสุข)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนภาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (Develop a proactive anti-fraud system.)
แนวทาง
สร้างจิตสานึก กลไกป้องกันการทุจริต
กิจกรรม
สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต
ลาดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

จัดอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านองค์ ค วามรู้
ส าหรั บ ผู้ ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ภายในส าหรั บ
หน่วยงานย่อย ประจาปีงบประมาณ 2563
จั ด ท าคู่ มื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การ
ทุจริต/ผลประโยชน์ ทับซ้ อน/การรับ เรื่องราว
ร้องทุกข์หรือร้องเรียน

1. เพื่อนาความรู้มาพัฒนางานให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมินITA
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทาหน้าที่
ควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานย่อย
เพื่อใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไป

2

3

จัดประชุมเจ้าหน้ าที่เกี่ยวกับ เรื่องการป้องกั น เพื่อขับเคลื่อนติดตามการป้องกันการ
การทุ จ ริ ต และการบริ ห ารงานด้ ว ยความ ทุจริตและการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส
โปร่งใสของหน่วยงาน

ผูเ้ สนอแผน ........................... ................................... (นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-คณะทางาน ITA
-ผู้ทาหน้าที่ควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานย่อย

ค่าใช้จ่ายจากเงินบารุง
รพ.นภาลัยโดยระบุไว้
ในโครงการ
(2,500 บาท)

มกราคม-พฤษภาคม
2563

-คณะทางาน ITA
-หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ต่างๆ

-ค่าวัสดุอุปกรณ์
มกราคม-สิงหาคม2563
5,000 บาท
- อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 3,000
บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
มกราคม-พฤษภาคม
5,000.00บาท
2563
-อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 7,000 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร
3,600 บาท

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

-คณะกรรมการบริหาร
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

ผูอ้ นุมัติแผน .............................................................. (นายเดชา มีสุข)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนภาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (Develop a proactive anti-fraud system.)
แนวทาง
สร้างจิตสานึก กลไกป้องกันการทุจริต
กิจกรรม
สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต
ลาดับ
4

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

จัดประชุม สร้างความเข้าใจในการรับ รู้ -สร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับการรับเงิน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
การรั บ บริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ให้ พิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือ
หน่วยงาน
ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องที่มี
ระเบียบ กฎหมาย กาหนดไว้
-ป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมี
การปฏิบัตหิ น้าที่อย่างไม่เป็น
ธรรม หรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง
สาหรับตนเองและพวกพ้องหรือ
บุคคลอื่น
ผูเ้ สนอแผน .............................................................. (นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ
อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 2,000
บาท

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ -คณะกรรมการบริหาร
2563
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี

ผูอ้ นุมัติแผน .............................................................. (นายเดชา มีสุข)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย

