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กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และการติดตามประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงพยาบาลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ 1  

การจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลตาลสุม ปี 2564 

 สําหรับกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับโรงพยาบาลตาลสุม จัดทําขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
และกรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และแผน แม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อ งบนพ้ืนฐานบริบทของชุมชน           
ให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ “ระเบิด
จากข้างใน” ตามแนวคิดให้คุณธรรมนําการพัฒนา ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น             
การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิด การไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน การปลูกฝังฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน            
การจัดซื้อจัดจ้าง การเรี่ยไร การให้และรับของขวัญ การส่งเสริมวินัยข้าราชการ การคุ้มครอ งจริยธรรม               
แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตหรือด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
โครงการจิตอาสา ศาสตร์พระราชา จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มบ้านคุณธรรมวัดสิงห์  ฯลฯ เป็นต้น แผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลตาลสุม ปี 2564 ประกอบด้วย 3 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิด
การยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital 
Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ระดับ คุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังจิตสํานึกให้ยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐาน
การนําค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกัน และหยุดยั้งการทุจริต   

 มิติที่  2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร มาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัด
เพ่ือไม่ให้ เกิดการทุจริต กลยุทธ์ที่  1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด 
(Accoutabiiity) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม   

 มิติที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบให้สามารถ ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว                      
มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและ
บูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลตาลสุม ปี พ.ศ. 2564 
 

มิติที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตราการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ การดำเนินการ 
1.สร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
ด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1.การอบรมให้ความรู้ 
ด้านการผลประโยชน์ทับซ้อน
และป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 
 

เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและ
ค่ านิ ยม ในการป้ อ งกัน และ
ต่อต้านการทุจริต 

เจ้าหน้าที่พัสดุเข้า
รับการอบรม 

100% 

เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ไตรมาสที่ 
1 

- ดำเนินการแล้ว 
11 มกราคม 

2564 

2.การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤตมิิชอบ 
 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลตาลสุม
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการป้องกัน

ทุจริต 100% 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 

ตาลสุม 

ไตรมาสที่ 
2 

- ดำเนินการแล้ว 

3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมความรู้ความ เข้ าใจ
เกี่ ย ว กั บ ก ารป้ อ งกั น  แ ล ะ
ต่อต้านการทุจริตฯ  
ผ่านช่องทางต่างๆ 
 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและต่อต้ านการ
ทุจริต 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลตาลสุม
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการป้องกัน

ทุจริต 100% 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 

ตาลสุม 

ไตรมาสที่ 
2 

- ดำเนินการแล้ว 
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มิติที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตราการ 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

การดำเนินการ 

2.สร้างกลไก 
ป้องกันการทุจริต 

1.จัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

เพ่ือเป็นคู่มือให้บุคลากร
ใน องค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการป้องกัน
การทุจรติ 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลตาลสุมมี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการป้องกัน

ทุจริต 100% 

ผู้รับผิดชอบงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ไตรมาส ที่ 2 - ดำเนินการแล้ว 

2.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ภายใน
สํานักงานใช้วัสดุ สํานักงาน
อย่างประหยัด และคุ้มค่า  
รณรงค์ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่  
ลด ละ เลิก อบายมุข  
สิ่งผิดกฎหมาย 

เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึก
แ ล ะ  ค่ า นิ ย ม ใน ก า ร
ป้องกันและ ต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการ ดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญ า 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึก
และ ค่านิยมในการ
ป้องกันและ ต่อต้าน
การทุจริตด้วยการ 

ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

ตาลสุม 

ไตรมาส ที่ 2 - ดำเนินการแล้ว 

1.การอบรมให้บุคลากร ใน
สังกัด มีความรู้ และ 
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องใน หน้าที่ 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ตามกฏหมายและ
ทันสมัย 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลตาลสุมมี

มีความรู้ และ 
ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใน หน้าที่ 
 100% 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

ตาลสุม 

ไตรมาส ที่ 2 30,000 ดำเนินการแล้ว 
8-9 มีนาคม 

2564 
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มิติที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตราการ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

การดำเนินการ 

3.เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพใน 
การปราบปราม 
การทุจริต 

1.มีการจัดทํามาตรการ/ 
แนวทางการป้องกัน 
ป้องปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ   
 

เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์/ 
แนวทาง/มาตรฐานในการ
ป้องกันและป้องปรามการ
ทุจริต 

มีการจัดทํา
มาตรการ/ แนว
ทางการป้องกัน 
ป้องปรามการ

ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

 

ผู้รับผิดชอบงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ไตรมาสที่  
2 

- ดำเนินการแล้ว 
 

2.จัดให้มีศูนย์รับเรื่อง 
ร้องเรียนด้านการทุจริต 

เพ่ือให้มีช่องทางในการรับ
แจ้งเบาะแสทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้
แจ้ง 
 

ศูนย์รับเรื่อง 
ร้องเรียนด้านการ

ทุจริต 

1 ศูนย ์ ไตรมาสที่ 
 2 

- ดำเนินการแล้ว 
 

การให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติ หน้าที่เฝ้าระวัง   
แจ้งเบาะแสและต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน 
 

เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติ 
หน้าที่เฝ้าระวัง  แจ้ง
เบาะแส และต่อต้านการ
ทุจริตใน หน่วยงาน 

 เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 

ตาลสุม 

ไตรมาสที่ 
 2 

30,000 ดำเนินการแล้ว 
8-9 มีนาคม 

2564 
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