
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

โรงพยาบาลช านิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

ตามที่ส านักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็น หลักการพ้ืนฐานส าคัญ
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒ ) โรงพยาบาลช านิ จึงได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการด้านการป้องและปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลช านิ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๑ – ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลดง 
เจริญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ) 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยโรงพยาบาลช านิ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยพิจารณา
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕5๔- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และ ความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึง
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน แล 
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางธรรมภิบาล ในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามโยบายคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม 
เครือข่าย) 
 
๒. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลช านิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีปัจจัยในการสนับสนุน และ ผลักดันในการด าเนินการตามโครงการ/แผนงานประสบ
ความส าเร็จ ดังนี้ 

๒.๑ การที่โรงพยาบาลช านิ มีการจัดท ากระบวนการท างานในด้านการควบคุมภายใน และ การรวมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลช านิ ในนาม "ชมรม STRONG ตาสับปะรด โรงพยาบาลช านิ"ในการช่วยกันสอดส่อง
ดูแล ความผิดปรกติ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และ เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามกรทุจริต และ ประพฤติมิชอบภายในขององค์กรได้ในอีกระดับ 

๒.2 โรงพยาบาลช านิ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ 
ลูกจ้าง ปัญหาอุปสรรคคือ การเข้าถึงข้อมูล และ การด าเนินงานตามแผน ฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมประกอบ
กับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามรถปล่อยวางได้ เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม บางกิจกรรม ไม่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่ก าหนดได้ นั้น 
 
๓. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ 

๓.๑ บุคลากรของโรงพยาบาลช านิ และ บุคลากรของ รพ.สต.ต่าง ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ใน
ภาพรวมของ คปสอ.ช านิ ในการเป็นองค์กรเพ่ือสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และ ประพฤติมิชอบ 

- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลช านิ ชั้น 2 โดย นายศิลา จิรวกิรานต์กุล 



สายสุจริต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลช านิ และ บุคลากรในโรงพยาบาลช านิ พร้อมกับบุคลากร ใน รพ.สต. ในอ าเภอ
ช านิ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าจะ
ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความชื้อสัตย์สุจริต และ จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือ ใช้
ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์พร้อมกับ แสดงสัญลักษณ์ ด้วยการน าแขนขวาทับแขนซ้ายเป็นรูปกากบาท และ พร้อม
กับ 

 การน าแขนขวามาไว้ที่หน้าอกทางด้านซ้าย ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ- มือก าแน่นแนบไว้ที่หน้าอก
ข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริตความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต มือขวาที่ก าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S:sufficiency) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวม
มาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T:transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 

-ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมี ใจตื่นรู้ (Rrealise) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งม่ันไปสู่อนาคต
ข้างหน้า (O:onward) ในการแก้ปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้ (N:knoeledge) 
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และ มี ความเอ้ืออาทร (G:generosity) ต่อกันบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและกฎหมาย 
สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.o) 

๓.2 คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- มีการพัฒนากระบวนการท างานที่เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยได้ก าหนดแบบตรวจสอบการมีส่วน

ได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ กับ คู่สัญญาที่จะเข้ามาท าการซื้อขายกับทางโรงพยาบาล
ช านิ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน และ ให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ ได้จัดให้มีแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ.0๒๑๗/ ว ๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.3 มีการน าเอาเทคโนโลยีในการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ได้รับความนิยม มาปรับใช้ในช่องทางการรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร หรือ เบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

- โรงพยาบาลช านิ สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากร ในนาม"ชมรม STRONG ตาสับปะรด
โรงพยาบาลช านิ" และ ได้ใช้ Application Line ชื่อ ตาสับปะรด เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม สอดส่อง การ
ประสานงาน ในโรงพยาบาลช านิบุคลากร 

๓.4 มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และ บุคลากร- โรงพยาบาลช านิ มี
การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ และ การพัฒนา 

๓.5 มีการจัดท ากระบวนการควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลช านิ 
 -โรงพยาบาลช านิ มีการจัดท ากระบวนการควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยง ตาม

หนังสือเลขที่ พจ ๐๐๓๒.๒๑๑/๑๐๙๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕'๖๓ เรื่อง การจัดส่งรายงานแบบ ปค.๔ ,ปค.๕
ประจ าปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลช านิ ให้กับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่กระทรวง
ก าหนด 

๓.6 มีการท ากิจกรรม ศุกร์สร้างสุข 
โรงพยาบาลช านิ ได้จัดให้มีกิจกรรมศุกร์สร้างสุข ในทุก ๆ ศุกร์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือนรูปการท า

กิจกรรมศุกร์สร้างสุข ของโรงพยาบาลช านิ ในการท าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะอินทรีย์ด้านข้าง
รั่วโรงพยาบาลช านิ 


