
แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

โรงพยาบาลดอยเต่า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
หลักการและเหตผุล 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ก าหนดให้ปลูกฝัง 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรกัษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซือ่สัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บรหิารภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตาม
นโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลดอยเต่าจึงได้จัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิสัยทัศน ์
โรงพยาบาลชุมชนใหบ้รกิารตามมาตรฐาน ผูร้ับบรกิารพงึพอใจ 

อัตลกัษณ ์
ซื่อสัตย์ สจุริต เสียสละ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงานเพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในองคก์ร 
1.ด้านความโปร่งใส 
 1)ผู้บรหิาร และบุคลากร โรงพยาบาลดอยเต่า ทกุระดบัต้องให้ความส าคัญ และสง่เสรมิการปฏิบัติราชการด้วย
ความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงานได้ 
 2)เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พงศ.2540 
 3)มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITE) เพื่อใหเ้กิดการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 4)ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 

/…5)จัดใหม้ ี
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 5)จัดใหม้ีช่องทางการรับเรือ่งรอ้งเรียน แนวทางการปฏิบัตใินการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน เผยแพร่ให้ผูร้ับบริการได้รบัทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบที่เกี่ยวกบัการ
ด าเนินการโดยตรง 
 
2.ด้านความพร้อมรับผิด 
 1)บุคลากรโรงพยาบาลดอยเต่า ทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความ
ยุติธรรมเป็นต้ัง จะยับยัง้ช่ังใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าทีห่าผลประโยชน์ บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อมทีจ่ะใหบ้รกิาร โดยมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรอืเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 2)ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังข้ันตอนการปฏิบัตงิาน
ในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเครง่ครัด ลดการใช้อ านาจดุลยพินิจในการให้บริการผูป้่วย 
 
3.ดา้นความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1)ผู้บรหิารทกุระดบัต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใตบ้ังคับบัญชาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด 
 2)บุคลากรทกุคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรอืการเรียกรบัเงินสิง่ของหรือ
ผลประโยชน์ใดๆไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตต่อ
หน้าที ่
 3)บุคลากรทกุคนยึดถือตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติเกี่ยวกับการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง(Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิง่ไหน
ผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิง่ไหนคือประโยชนส์่วนตน สิ่งไหนคือประโยชนส์่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณสุข 
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซอ้น เช่น การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการกบัเรื่องส่วนตัว 
 
4.ดา้นวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 
 1)ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซือ่สัตย์ ปลกูฝงั
ให้บุคลากรทกุคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทจุริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 2)สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในและกลุม่เครือข่ายสุขภาพ ในการ สอดสอ่งพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการแจง้เบาะแสเพื่อยบัยั้งการทจุริตในหนา้ที่ 
 3)สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันการทุจริต และผลประโยชน์ทบัซ้อนแกบุ่คลากร 
โรงพยาบาลดอยเต่า  
 4)มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 
5.ดา้นคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 
 1)ส่งเสริมให้ผูบ้รหิาร หัวหน้ากลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัต ิ
 2)ส่งเสริมให้ผูบ้รหิาร หัวหน้ากลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบรหิารบุคคลเกี่ยวกับการพจิารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรม ด้านศีลธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรใน
หน่วยงานใช้หลกัคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

/...7) บุคลากร 
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 3)บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเครง่ครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง เป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลอืกปฏิบัต ิ
 
6.ดา้นการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 1)สนับสนุนการน าเทคโนโลยมีาใช้เป็นช่องทางในการสือ่สารแก่บุคลากรภายใน และผู้รบับริการภายนอก เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 2)มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบงัคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การใหบ้ริการ 
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสรา้ง
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทจุรติ ผ่านช่องทาง การสือ่สารต่างๆ เพือ่ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
ทราบ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
 มาตรการยบัยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้าสงวัฒนธรรมองค์กรสจุริตเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนส์่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่น ในการบริหารราชการ โดยใช้หลัก       
ธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปรง่ใส 
และตรวจสอบได้ และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 
 1.มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
 2.มาตรการการเบกิค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 3.มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
 4.มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ และพระราชบัญญัตจิัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ .ศ. 2560 
 5.มาตรการลดการใช้ดุลพินจิ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ข้ันตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผูร้ับบรกิารด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...แผนปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐโรงพยาบาลดอยเต่า ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบฯ 
ตค. 
60 

พย. 
60 

ธค. 
60 

มค. 
61 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

ด้านกระบวนงาน 
ด้านบุคลากร 
ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

1.บุคลากรของโรงพยาบาลดอยเต่า ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณอ์งค์กรเพือ่สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน 
2.โรงพยาบาลดอยเต่ามกีารจัดท า หลักเกณฑ์/วิธีการรบั
เรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผงัข้ันตอนไว้เพื่อใหผู้้มา
ติดต่อได้รับทราบ 
3.โรงพยาบาลดอยเต่ามกีารรับเรื่องรอ้งเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น หน่วยงานต้นสงักัด และหน่วยงาน
ต่างๆ ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หนังสือ จดหมาย 
หรือแมก้ระทั่งทางเว็ปไซต์  
4.คัดเลือกกระบวนงานทีม่ีความเสี่ยงปรับปรงุ
กระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส 
5.สนับสนุนใหม้ีช่องทางในระบบ Internet เพื่อท าการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน 
6.สร้างและพัฒนาช่องทางในการรบัแจง้ข้อมูลหรือ
เบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (น าระบบ
Internet มาปรบัใช้) 
      

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบฯ 
ตค. 
60 

พย. 
60 

ธค. 
60 

มค. 
61 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

ด้านกระบวนงาน 
ด้านบุคลากร 
ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

7.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีป่ระพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
8.ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติ 
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม 
9.ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม 
10.รณรงค์เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ใหส้ังคมมีค่านิยมยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม  
11.การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน
งบประมาณ และบุคลากร 
12.การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบรหิารความ
เสี่ยงของโรงพยาบาลดอยเต่า 
13.จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
14.จัดท าสื่อ/ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรใหเ้กิด
ความรู้ความเข้าใจเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
  

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

         

 
 



- 6 -  

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบฯ 
ตค. 
60 

พย. 
60 

ธค. 
60 

มค. 
61 

กพ. 
61 

มีค. 
61 

เมย. 
61 

พค. 
61 

มิย. 
61 

ด้านกระบวนงาน 
ด้านบุคลากร 
ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 

16.ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลดอยเต่าเข้าอบรมเพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง 
ภาครัฐ 
17.จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน 
โรงพยาบาลดอยเต่า 
18.การจัดท ารายงาน ITA ตามรอบของการประเมิน 
     ไตรมาสที่ 1 
     ไตรมาสที่ 2 
     ไตรมาสที่ 3 
     ไตรมาสที่ 4      

- 
 
 
- 
 
 
- 

         

 
ลงช่ือ     ผู้จัดท า/ผูร้ับผิดชอบหลัก 
       (นางสาวศรุตาทวีพร  มงคล 
       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                       อนุมัติ 

           
              (นายธนิต  บรรสพผล) 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ รักษาการในต าแหนง่ 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า 


