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มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 

๑. ด้านความโปร่งใส 
๑) ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลนาด้วงทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติ 

ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
 ๒)  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓)  มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียนหรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๔)  ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๕)  จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
 

๒. ด้านพร้อมรับผิด 
๑) บุคลากรโรงพยาบาลนาด้วงทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ยึดความยุติธรรมเป็นท่ีต้ัง จะยับย้ังช่ังใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ บน
ความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อม
ท่ีจะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิด
ความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

๒) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และปฏิบัติตามแผนผังขั้น 
ตอนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลยพินิจในการให้บริการ
ผู้ป่วย 
 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๑) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 

ให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
๒) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน 

ส่ิงของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรม
ท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี 

๓) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออก
อย่างชัดเจนว่าส่ิงไหนถูก ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนท าได้ ส่ิงไหนท าไม่ได้ ส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนตน ส่ิงไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในท่ีท างาน เป็นต้น 
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๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 ๑) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน  สร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนท่ีจะเห็นทุจริต
ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 ๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าท่ี 
 ๓) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรโรงพยาบาลนาด้วง 
 ๔)    มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 

๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 ๑) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ งาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และ
ด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
 ๓) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 ๑) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารแก่บุคลากรภายในและผู้รับบริการ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
 ๒) มีการส่ือสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 
๒. มาตรการป้องกันการทจุริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
 มาตรการยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  
เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑) มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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 ๒.๒)  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ๒.๓)  มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๔)  มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๕)  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเท่ียงธรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายธีรศักดิ์  เด่นดวง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางระจัน 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
(นายแพทย์เช่ียวชาญ) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลพรหมบุรี 

 


