
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสิรนิธร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 



แผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลสิรินธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยในปีงบประมาณ 2564 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข  บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  ในแผนงานการพัฒนาระบบธรรม
ภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็น การ
ตรวจราชการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90  แผนงานที่ 11 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self Assesment) เป็น
หลักการส าคัญ ตามแบบส ารวจ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assesment : EBIT )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

 โรงพยาบาลสิรินธร  ให้ความส าคัญและได้จัดท าแผนปฏิบัติการการปูองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกลไกการขับเคลื่อน การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  เพ่ือน าผลการประเมินพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การ
บริหารราชการของโรงพยาบาลสิรินธร  ให้มีประสิทธิภาพป าระสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  

วิสัยทัศน ์: “โรงพยาบาลสิรินธรจะเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน โดย
ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนพึงพอใจ  เจ้าหน้าที่มีความสุข” 

พันธกิจ : 1) ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์และสังคม) อย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  
      (สร้างเสริม  ปูองกัน รักษาและฟ้ืนฟู) ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและมีมาตรฐาน 
      วิชาชีพแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยใช้ “หลัก 3 อ  3 ส”    

                            2) มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนและมีแนวทาง 
      การจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
   3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
   4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5) สนับสนุนสวัสดิการและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลสิรินธร ใน 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของโรงพยาบาลสิรินธร 
      มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอในการจัดท ามาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งในระดับ 
     นโยบายและในระดับปฏิบัติการ 
 4. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของโรงพยาบาลสิรินธร      
     โดยรวม 



ขอบเขตการด าเนินงานและมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 
 1.ด้านความโปร่งใส 
  1.1 ผู้บริหาร และ บุคลากรในโรงพยาบาลสิรินธร ทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
    1.2 มุ่งเน้นการจัดการพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า  แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอง
คล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  1.3 ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
  1.4 จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
  1.5 สนับสนุนน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ภายใน และผู้รับบริการ
ภายนอก  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ 
  1.6 มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ  มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน 
การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
โปร่งใส  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงการปูองกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ 
 2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
  2.1 บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการ มีความเสมอภาค 
  2.2 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด  ลดการใช้อ านาจดุจพินิจในการบริการ
ผู้ปุวย 
 3. ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ให้บังคับ
บัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย  หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 
  3.2 เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีการรับหรือการเรียกรับเงิน สิ่งของ
หรือผลประโยชน์ใดๆ  ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีการประพฤติท่ีเข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 
 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  หลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อสัตย์  ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็น
การทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 



 4.2 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน  และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแส เพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
  4.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในโรงพยาบาลสิรินธร 
  4.4 มีกระบวนการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 
 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เสือกปฏิบัติ 
  5.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  และการพิจารณาความดีความชอบ  โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม
และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
  5.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิด  วินัยของเจ้าหน้าที่ 
 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูก
กฎหมาย  โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ดังต่อไปนี้ 
 1) มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 
 3) มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 และที
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4) มาตรการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 5) มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม 

 

 
 



แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลสิรินธร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 
 

เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้าน 
กระบวนงาน 
2.ด้านคน 
3.ด้าน
ทรัพยากร 
4.ด้านผู้มา
รับบริการ 

1.เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลสิริน
ธรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
หน่วยงานเพื่อสร้างชาติตาม
หลักธรรมภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไม่มี 
ค่าใช้จ่าย 

    
 
 

        คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ITA 

2.โรงพยาบาลสิรินธรมีการ
จัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยการแสดงแผนผัง
ขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้มารับบริการ
ได้ทราบ 

ไม่มี 
ค่าใช้จ่าย 

            คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

3.โรงพยาบาลสิรินธรมีการรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น มาติดต่อด้วยตนเอง,
โทรศัพท์,หนังสือ,เว็บไซต์,และ 
จากหน่วยงาน ต่างๆ 

ไม่มี 
ค่าใช้จ่าย 

            คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

4.คัดเลือกกระบวนงานท่ีมีความ
เสี่ยงปรับปรุงการบวนงานเกิด
ความโปร่งใสปีงบประมาณ 
2564 

ไม่มี 
ค่าใช้จ่าย 

            คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง 



 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้าน 
กระบวนงาน 
2.ด้านคน 
3.ด้าน
ทรัพยากร 
4.ด้านผู้มา
รับบริการ 

5.สนับสนุนให้มีช่องทางใน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อท าการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

ค่าเช่า
โดเมนปีละ  
4,350 
บาท 

    
 
 

        งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.สร้างและพัฒนาชอ่งทางใน
การรับแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแส
ให้มีความสะดวกหลากหลาย
(น าระบบอินเตอร์เน็ตมาปรับ
ใช้) 

ค่าเช่า
โดเมนปีละ  
4,350 
บาท 

            งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม 

ใช้การ
สอดแทรก
ความรู้ใน
โครงการต่าง
โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

            คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ITA 

8.ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติ
ตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย 

            กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป และ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ต่างๆ 

9.การจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน
งบประมาณ และ บุคลากร 

ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย 

            คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 
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1.ด้าน 
กระบวนงาน 
2.ด้านคน 
3.ด้าน
ทรัพยากร 
4.ด้านผู้มา
รับบริการ 

10.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และพฤติกรรมบริการ 
-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ในการท างานจัดท าเวทีผู้บริหาร
พบผู้ปฏิบัติเพื่อสื่อสารนโยบาย
และรับฟังปัญหาการท างานทุก 
6 เดือน  
-จัดท ากิจกรรม ศุกร์สร้างสุข
เดือนละ 2 ครั้ง 

ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย
เนื่องจาก
เป็นกิจกรรม 
จิตอาสา 

    
 
 

        กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

11.จัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ
ในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 
เช่น ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร 
อาหารแห้ง 

ไมเ่สีย 
ค่าใช้จ่าย 
เนื่องจาก 
บุคลากรน า 
ข้าวสาร 
อาหารแห้ง 
มาเอง 

            กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

12.ส่งเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล
สิรินธร เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม
และสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

อบรมเป็น
ภาพรวม
ของจังหวัด 

            กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

13.รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย 
โดยการ
เผยแพร่
ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

            งานสารสนเทศ 


