
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/303 วันที ่   16  ธันวาคม  ๒๕๖3               
เรื่อง   ขออนุมัติจัดทำโครงการ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                   ตามที ่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ นั้น 

                   กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำโครงการ ในวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๒๐ คน และหากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตนำเอกสาร
หลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไชต์ของหน่วยงานต่อไป 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                          

 

                                                                    (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                                             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
                                                          ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ                    

                                                                  อนุมัติ / อนุญาต                                                                                    

                                         

                                                                 (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขนัธ์) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย     
 

  
 



1. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

2. ชื่อโครงการ  อบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี 2564  

3. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ

ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินได้ผลการประเมินและมีแนวทางในการพัฒนายกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยบูรณาการจากแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน (ศปท) กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ๑. ปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ ๓. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ  
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

สืบเนื่องจากสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง  เจตนาหรือไม่
เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้  เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ทำงานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
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4. วัตถุประสงค์โครงการ 
๔.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การประเมิน
การรับรู้ จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๔.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประพฤติตน
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด 

5. เป้าหมาย 
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 120 คน 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

7. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 

8. วิทยากร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
วันที่ 19  มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 13.๐0 - ๑4.3๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จ-

พระยุพราชนครไทย  

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

12. การประเมินผลและตัวชี้วัด 
๑๒.๑ ข้าราชการ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยมีความเข้าใจเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน   
๑๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & 

Transparency Assesment : ITA) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีคะแนนประเมินร้อยละ ๙2 ขึ้นไป 
๑๒.๓ หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่น สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
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13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๓.๑ หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
๑๓.๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑๓.๓ หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเป็น

ที่ยอมรับตามหลักสากล 
๑๓.๔ หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและมีความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผ่นดิน 

14. การอนุมัติโครงการ 
 
     
         
 ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                                       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 ลงชื่อ .............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ 256๔ 

วันที ่1๙ มกราคม 256๔ เวลา ๑๓.๐0 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จรพระยุพราชนครไทย 

--------------------------------------------- 
 

เวลา 13.00 - 13.15 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม  
เวลา 13.1๕ - ๑3.30 น. - เรียนเชิญ นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต” (Zero Tolerance) และอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ฯ 

 - นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย กล่าวถึง 
 นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ในการป้องกันการรับสนิบนและ 
 ผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

- ผูบ้ริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมถ่ายภาพหมู ่
 แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 

เวลา ๑3.30 - ๑4.๓๐ น. - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 
   หัวข้อ 1. ความเป็นมาของหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
  หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assesment : ITA)   
   หัวข้อ 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยหลักการจิตพอเพียงต้านทุจริต  
 - กล่าวปิดการอบรม 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ี 19 มกราคม 2564



วีดีทศัน์ : ผลประโยชน์ทบัซอ้น ??



ผิดจรยิธรรม มีประโยชนท์บัซอ้น 
ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ

บางกรณีไม่ผิดกฎหมาย 
แตผิ่ดจรยิธรรมและไม่เหมาะสม 
บางกรณีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ

ไม่ผิดกฎหมาย 
ไม่เป็นประโยชนท์บัซอ้น 
แตไ่ม่เหมาะสม ไม่สมควรกระท า





รูปแบบของการขดักนัระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ ผลประโยชน์ส่วนรวม







ส านกังาน ป.ป.ช. ไดก้ าหนดเพิ่มเติม อีก ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๘ และ ๙  ดงัน้ี



ต้นตอ
ผลประโยชน์ทับซ้อน







ระบบความคดิ (คดิแบบระบบเลข)
คดิแบบฐาน 10 (Analog ) 
ระดบัของผดิ ถงึถูก 
ผดิ 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9 ถูก

คดิแบบฐาน 2 (Digital ) 
คดิแยกแยะ ถูก-ผดิ 
0  เท่ากบั ไม่ใช่ /ผดิ
1  เท่ากบั ใช่/ถูก



DigitalAnalog





วีดีทศัน์ : จากลูกชายคนเดียว... ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของบา้น สอบครูผูช่้วยจนไดท่ี้หน่ึงของรุ่น 
และก าลงัจะมีครอบครัวท่ีแสนอบอุ่น แต่ทุกอยา่งก าลงัจะเปล่ียนไป เพราะเขา.....





3 ห่วง 

2 เง่ือนไข

4 มิติ



STRONG MODEL





STRONG :
จิตพอเพียงตา้นทุจริต

องค์กร โปร่งใส สุจริต

ผู้บริหาร วฒันธรรม 
และ ค่านิยม สุจริต

บุคลากร พอเพยีง 
ตระหนักรู้ ต่ืนตัว ต่อต้าน

วตัถุประสงค์



























     
                                          

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/36   วันที่       17  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง 
 ต้านทุจริต ประจำปี 2564 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี ๒๕๖4 นั้น 

ในการนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๔ จึงขอสรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าว 
ตามรายละเอียดแนบ 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
  
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                      

 



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากร 
ในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี 256๔ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอวบ  มีแดนไผ่ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 - 14.30  ณ ห้องประชุมราชาวดี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานใน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
การประเมินการรับรู้ จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยม
ในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการไทยใสสะอาด 

     6.  งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ                           

     7.  ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับที่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 

มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน 

      
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับที่ หัวข้อการประเมินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 ข้าราชการบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความ

เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จากการตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน  

2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assesment : ITA) ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
มีคะแนนประเมินร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป 
 

- อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน 

 



- ๒ - 

 

ลำดับที่ หัวข้อการประเมินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
3 หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นครไทย ดำเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 จะดำเนินการ
ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม 256๔  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 
256๔ 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

     9.  การประเมินจุดอ่อน/ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ     

 - การจัดเตรียมการฝึกอบรมมีเวลาน้อยและเร่งรัด เพ่ือให้ทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
 - ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมนำของ รพ. ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกคน   

     10.  แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป 
 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

๒. ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมนำของ รพ. เข้าร่วมการอบรม เพ่ือให้ตระหนักว่าเรื่องผลประโยชน์ 
 ทับซ้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคนต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า     

สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน 

     11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถ้ามี)    

  1)  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม   
       2)  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ   
  3)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ   
       4)  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน   
  5)  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
       6)  จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)  หนังสือตอบรับวิทยากร   
       8)  รายงานการประชุม    
  

            ลงชื่อ................................................................ผู้จดัทำรายงาน  

( นายอวบ  มีแดนไผ่ ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

    ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 2๑ 
ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
วันที่ ๑๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 - 1๔.๓0 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 
 

 
 
 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 2๑ 
ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
วันที่ ๑๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 - 1๔.๓0 น. 
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

 

 
 
 

 
 



     
                                          

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/37   วันที่      18  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 256๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  
ประจำปี 25๖๔ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment) EB ๒๑ นั้น 

                     ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 256๔ บน website ของหน่วยงาน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

                                      
                                       (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                             อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
                                                                                                                                                                                            

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :        18  กุมภาพันธ์  256๔ 
หัวข้อ  :  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
            จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 256๔ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
            จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 256๔ 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นายอวบ  มีแดนไผ่ )                               ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์ ) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
        วันที่  18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔              วันที่  18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                       วันที่  18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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