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ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------------------------ 

 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานรับไปด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการ
ตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล โดยด าเนินโครงการดังนี้  
    1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิต
พอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน คปสอ.เจริญศิลป์ จ านวน ๒ รุ่น  

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการ อบรม จ านวน ๒ รุ่น ในวันที่ ๒๕ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเรือน

ญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน คปสอ.เจริญศิลป์ จ านวน ๒๐๒ คน 

ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

1.2 กิจกรรมถวายสัตย์ เป็น ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 การด าเนินการ 
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวและ

ลูกจ้างรายวัน  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน 

ผลการด าเนินการ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวและ

ลูกจ้างรายวัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่า
การอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
 



1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชน/บุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
การด าเนินการ 
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพ่ือยกย่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีศรีเจริญศิลป์  

1.3.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดีศรีเจริญศิลป์ 
1.3.2) คัดเลือกข้าราชการ และบุคลากรดีเด่น 

ผลการด าเนินการ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์     มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพ่ือเข้ารับรางวัลคนดีศรีเจริญศิลป์ เนื่องใน

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  ระดับอ าเภอ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และส่งเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540 
การด าเนินการ   ยังไม่มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
ผลการด าเนินการ 

          โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ไม่ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนแต่ได้มีการให้
ความรู้เพิ่มเติมจากการประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
          2 .2  มี ก าร เผยแพร่ป ระก าศจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ าน ท าง เว็ บ ไซต์   โรงพยาบ าล เจ ริญ ศิ ล ป์         
http://charoensinhos.go.th/   เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส ก ล น ค ร 
http://www.skko.moph.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th พร้อมทั้ง
ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
            การด าเนินการ   จัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 
            ผลการด าเนินการ 
            งานบริหารได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศ   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  http://charoensinhos.go.th/   เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
http://www.skko.moph.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th พร้อมทั้ง
ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ได้ท า
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน  ๓  โครงการ    และจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  ๑,๕๐๔ โครงการ   

2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 
การด าเนินการ  เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินการ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ด าเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น

ประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส  
 2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการ   จ าท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      ผู้ก ากับดูแล และ



คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  

 
 2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  บริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  

3.ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 25 63 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ   
 
ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  
การด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ  

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวัน
ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ผ่านเว็บไซต์ 

ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์http://www.chareonsinhos.go.gh 

และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.2ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใส เช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ 
3.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
การด าเนินการ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินการ 
ได้ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนปฏิบัติการ งบประมาณและ บุคลากร 
การด าเนินการ  
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติการ งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการด าเนินการ 
ส านักสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ได้จัดท า  
           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3) จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 
 

http://www.chareonsinhos.go.gh/


 
 
ผลการด าเนินการ 
ไม่มีการด าเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารงานของโรงพยาบาล

เจริญศิลป์ ประจ าปี 2562  
4.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม

ทุจริต 
การด าเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร และหน่วยงานภายนอก 
 4.3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

4.3.2 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.3.3 ด้านการเงินและบัญชี 
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
4.3.5 ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน  
         1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต   จ านวน 4 ครั้ง 
         2) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล                จ านวน 4 ครั้ง 
         3) ด้านการเงินและบัญชี                                จ านวน 6 ครั้ง 
         4) ด้านการควบคุมภายใน              จ านวน 1 ครั้ง  
         5) ด้านจัดซื้อจัดจ้าง                   จ านวน 4 ครั้ง     
 
4.4   จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การด าเนินการ 
จัดท า หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่ยังไม่มีคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน 

4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
- เว็บไซต์  http://www.chareonsinhos.go.gh  
- โทร 042-709148-50 

http://www.chareonsinhos.go.gh/


 
 

การด าเนินการ 
จัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซด์ และแผ่นพับ 
2.ปัจจัยสนับสนุน 
 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ระดับจังหวัด เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook   
 

3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย อาจ
ได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถ
เนื่องจากยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุม
ทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้ อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
          ขาดงบประมาณในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต เนื่องจาก คปสอ.เจริญศิลป์ ไม่
สามารถการด าเนินการตามแผน ฯ ได้ในหลายๆ โครงการ และไม่สามารถท าโครงการต่อเนื่องได้ 
          4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๕) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และมีการเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคนดีศรีเจริญศิลป์ ท า
อย่างต่อเนื่อง 
 ๖) ควรจัดงบประมาณในการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  
     



 


