แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 25๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ. ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.
ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ. ศ. 2560 -2564)
กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มิถุนายนพ. ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีคาสั่งให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน 2557 ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลรวมถึงมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. ๑ ค. ( ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จึง
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ค่านิยม
คุณภาพ คุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล (PNK)
P : Professional Practice : ความเป็นมืออาชีพ : Patient Focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศุนย์กลาง
: Premium Quality :มีบริการคุณภาพที่ชั้นนา : Partipation : การมีส่วนร่วม
N : Nice and Morality : ดีและมีคุณธรรม : Network : สร้างเครือข่าย
K : Keep Innovation : สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ : Knowledge management : การจัดการความรู้

นโยบายด้านความโปร่งใสป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.ด้านความโปร่งใส
๑.๑ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้
๑.๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2540
๑.๓จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ จะดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม
/๒.ด้านความพร้อม...

๒.ด้านความพร้อมรับผิด
๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒.๒ ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ร่ว มกันแสดงเจตจานงในการปฏิบัติห น้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสั ตย์ สุ จริ ต โดยการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ยึดมั่นในจริยธรรม
๒.๓ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตาม
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อานาจดุลพินิจในการให้บริการ
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑ ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย หากพบมีการกระทาความผิดต้องดาเนินการทางวินัย ทางแพ่งและทางอาญาอย่างเคร่งครัด
๓.๒ ห้ามเจ้าหน้าที่เรียก รับหรือยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย
และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งมิให้มีการทุจริตเชิง
นโยบาย
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรม
แห่งความซื่อสัตย์
๔.๒ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๔.๓ มี ก ระบวนการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ภายในที่ เ ข้ ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
๕.๑ ปฏิบัติงาน ที่ตั้งระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้อง
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
๕.๒ มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๕.๓ มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่ น การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ เป็ น ต้ น กระบวนการสร้ า งแรงจู ง ใจและ
ความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
๖.๑ มีการประกาศนโยบายในการดาเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารับทราบ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติอย่างทั่วถึง
๖.๒ ให้มีช่องทางในการสื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

/๗.มาตรการ...

๗. มาตรการป้องกันการทุจริต
๗.๑ มาตรการการใช้รถราชการ ต้อ งปฏิบั ติตามระเบีย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.๒ มาตรการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ .ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.๓ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗.๔ มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจั ดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.๕ มาตรการลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามระเบี ย บ ขั้ น ตอน
คู่มือดาเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจาเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค

