แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โรงพยาบาลปากพะยูน
ประจาปีงบประมาณ 2561

ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลปากพะยูน ประจาปี 2561
..............................................................
ตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กาหนดให้หน่วยบริการในสังกัดดาเนินการตามแนวทางการ
ตอบแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยกาหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นั้น
โรงพยาบาลปากพะยูน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประจ าปี 2561 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

คานา
การทุ จริ ตเป็ นปั ญหาใหญ่ ของสั งคมไทยมาเป็ นเวลานานและฉุ ดรั้ งความเจริ ญก้ าวหน้ าการพั ฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคน
ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
ปากพะยู น ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดพัทลุ ง จึงได้จั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาลปากพะยูน ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย
โรงพยาบาลปากพะยูน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สารบัญ
หน้า
คานา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
1
หลักการและเหตุผล
๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
2
เป้าหมาย
2
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
3
วิสัยทัศน์
3
พันธกิจ
3
ค่านิยม
3
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน 3
๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลปากพะยูน
3
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4
๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
5
โรงพยาบาลปากพะยูน
๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5
ของโรงพยาบาลปากพะยูน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 5
1 ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
5
2 ด้านความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน
6
3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
6
4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
7
5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
7
6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
7
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตยับยั้งกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
8
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
9
ของโรงพยาบาลปากพะยูน ประจาปีงบประมาณ 2561
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แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลปากพะยูน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
***********************************************************
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังทาลายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ด้วยสิ่งจูงใจ
ที่ทาให้บุคลากรของท้องถิ่น ให้อานาจหน้าที่ของตนไปทางที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1. ปัจจั ยภายใน ซึ่งเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คานึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสานึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูง
ใจ ฉุดดึงให้คนทางานในองค์กรหลงใหล ใช้อานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง ในทางตรงกันข้ามจากจิตสานึกและ
ความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก ก็จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อานาจ
หน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ ไม่บังควร
2. ปัจจัยภายนอก เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทาให้
ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องจิตสานึกและความตระหนักเท่านั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนทางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน
อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นคาตอบสุดท้ายที่จะทาให้คนตัดสินใจใช้อานาจ
หน้ าที่ไปในทางไม่ช อบ เพราะแม้ป ระโยชน์ส่ วนตนที่ได้รับจะมี มากมายสั กปานใด แต่ถ้าการใช้อานาจหน้าที่
ดังกล่าวไปแล้ว มีเหตุทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก ก็จะทาให้เกิดความลังเล ไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจ
ทาความผิด และสิ่งที่จะทาให้การใช้อานาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว ดังนั้นควรทา
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดาเนินการได้ทุกขั้นตอน
และคานึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

หลักการเหตุผล
โรงพยาบาลปากพะยูน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและ
บริการด้านการสาธารณสุข ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งดาเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของ
ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการดาเนินการของ
โรงพยาบาลย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตาม
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้

2
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลปากพะยูน จึงได้จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็ นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ของโรงพยาบาลปากพะยูน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการ
รณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
โรงพยาบาลปากพะยูน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของโรงพยาบาลปากพะยูน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปี ๒๕61
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่ อ ให้ โ รงพยาบาลปากพะยู น ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการขั บ เคลื่ อนมาตรการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของโรงพยาบาลปากพะยูนปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลปากพะยูน
5. เพื่อให้ทุกภาคส่ว นรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
1. บุคลากรของโรงพยาบาลปากพะยูน มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่
ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
2. โรงพยาบาลปากพะยูนมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
4. โรงพยาบาลปากพะยูนสามารถพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
5. โรงพยาบาลปากพะยูนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. บุคลากรโรงพยาบาลปากพะยูน มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
5. เทศบาลตาบลกาแพงได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีสุข
พันธกิจ (Mission )
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมสี่มิติอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบบบริการสุขภาพ
ค่านิยม (Values)
P = Policy
A = Agility
K = Knowledge
Y = your family
UN = Union information

นโยบาย (Visionary leadership) ทิศทางนา
ความสามารถในการปรับตัว/ความยืดหยุ่น ทิศทางนา
คนทางานมีความรู้ ความสามารถ (Professional & Teamwork)
การมุ่งเน้นผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน (Patient & costumer focus,
focus on Health
การนาสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Management by
face & leaning

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน
๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลปากพะยูน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลปากพะยูน บริหารงาน
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลปากพะยูน รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกในการจัดประชุมต่างๆ ของโรงพยาบาล
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
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๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพะยูน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพะยูน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาลปากพะยูน
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาลปากพะยูน
๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงพยาบาลปากพะยูน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ส่ งเสริมบทบาทและการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงพยาบาล เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก
ในการตรวจสอบ รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลปากพะยูนกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างโรงพยาบาลปากพะยูนกับองค์กร
ทุกภาคส่วน
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในโรงพยาบาลปากพะยูน จากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลปากพะยูน โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
โรงพยาบาลปากพะยูน
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในโรงพยาบาลปากพะยูน
๒.2 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับ หน่วยงาน สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ / แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลปากพะยูนที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ
๑.๒ ให้หน่วยงานในโรงพยาบาลปากพะยูน สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกาหนดให้
แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณา เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานของโรงพยาบาลปากพะยูน
ด้วยกันเอง
๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลปากพะยูนกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูน
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ / แนวทางดาเนินงาน
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในองค์กร
๑. ด้านความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้าง และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลปากพะยูนทุกระดับเห็น
ความสาคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ตรวจสอบกระบวนการดาเนินงาน รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย
กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปากพะยูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลปากพะยูนให้เห็นความสาคัญและส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส่ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจตอบสอบกระบวนการดาเนินงานได้
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๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560
๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๔. ให้มีการจัดทาแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
๕. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรี ยน เผยแพร่ ให้ ผู้ รับ บริ การได้รั บ ทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง
2. ด้านความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลปากพะยูน ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์ ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่กระทาการใดๆ หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของผู้อ่น
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน และพร้อมที่จะรับผิดชอบ
หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บุคลากรโรงพยาบาลปากพะยูนทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ยึด
ความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง รู้จักยับยั้งชั่งในไม่กระทาการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์
ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อมที่จะให้บริการ
โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริม
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2. ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อานาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ป่วย
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่ อสร้ างวินั ยในการปฏิ บั ติงานด้ วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต ไม่รับสิ นบน หรือเรียกรั บเงินสิ่ งของหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ช่วยกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทาความผิดต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงินสิ่งของ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่
3. บุคลากรทุกคนยืดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปราบทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจน
ว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนทาได้ สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม
ปกป้องประโยชน์สาธารณสุไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่อง
ส่วนตัว เป็นต้น
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4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวคิดในการไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกประเภท อีกทั้งสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในในการสอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร่วมถึง
การแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งาการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ปลูก
ฝักให้บุคลากรทุกคนมีแนวคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
2. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่
3. สนั บ สนุ น ให้ มีการเผยแพร่ ให้ ค วามรู้เกี่ย วกับ การป้ องกั นการทุจริ ต และผลประโยชน์ ทับซ้ อนแก่
บุคลากรโรงพยาบาลปากพะยูน
4. มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน ยึดความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่ งเสริ มให้ ผู้ บริ หาร หั วหน้ ากลุ่ มภารกิ จ หั วหน้ ากลุ่ มงาน หั วหน้ าแผนก หั วหน้างาน มีแนวทางการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคานึงถึง
พฤติกรรมด้านศิลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิต
3. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ เป็นช่องทางการสื่อสารแก่บุคคลภายในและภายนอก ภายใต้
นโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เพื่อให้บุคลากในโรงพยาบาลปากพะยูนรับทราบ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการภายนอก
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2. มีการสื่ อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรื อคู่มือการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส
การเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรสุ จริต เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั้นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. มาตรการในการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มาตรการการเบิ กค่า ตอบแทน ต้ องปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยการเบิกจ่ายเงิ น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. มาตรการการจั ดทาโครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสั มมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือดาเนินงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจาเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาลปากพะยูน ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

ด้านกระบวนงาน
ด้านคน
ด้านทรัพยากร
ด้านผู้รับบริการ

1. บุ คลากรโรงพยาบาลปากพะยู นร่วมประกาศ
เจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลักธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. โรงพยาบาลปากพะยู น จั ดท าหลั กเกณฑ์
วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผังขั้น
จอนไว้เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบและปฏิบัติ
3. รับ เรื่องร้อ งเรีย นผ่ า นช่ องทางต่ า งๆ เช่ น
โทรศัพท์ มาด้วยตนเอง หนังสือ จดหมาย จาก
หน่ ว ยงานฝ่ า ยนอก ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด
พัทลุง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
4. คัด เลื อกกระบวนการที่ มี ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส
5. สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่ อ ท าการเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์ก
6. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแส ในมีความสะดวกหลากหลาย
7. ส่ ง เสริม ให้เจ้ า หน้ า ที่ ป ระพฤติ ป ฏิบั ติ ต าม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
8. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แลการปฏิ บั ติ ง าน การ
ประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม

งบ
ต.ค.
ประมาณ
-

-

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ
9. ส่ งเสริ มการสร้ า งแรงจู งใจให้ ข้ า ราชการ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม
10. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคม
มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
11. จั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
แผนงาน งบประมาณ และบุคลากร
12. จัดทาแผนควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโรงพยาบาลปากพะยูน
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิธี
ธรรม โดยมีกิจกรรมทาบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ
ภายในหน่วยงาน กิจกรรมศาสนพิธี
14. จั ดท าสื่ อ/ประชาสั มพั นธ์ ให้ บุ คลากรใน
องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อต่อต้านการทุจริต
15. ส่ ง บุ ค ลากรของโรงพยาบาลเข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ฝึกอบรม สัม มนาที่เกี่ย วข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
16. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูล
ข่าวสารด้า นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในโรงพยาบาล
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