
                                              

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/175       วันท่ี      23  สิงหาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 

 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564     

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามท่ี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564 และในไตรมาสท่ี 4 
กำหนดใหมีการรายงานผลในการดำเนินการตามแผน นั้น  

ในการนี้ ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564 
รอบไตรมาสท่ี 4  ดังนี้  

1. แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน 
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

ลำดับ วันท่ี  หนวยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 
16-มี.ค.-64 รพ.สต.บางยางพัฒนา ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 รพ.สต.บานพราว ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

2 
18-มี.ค.-64 รพ.สต.นครชุม ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.น้ำกุม ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

3 
4-พ.ค.-64 รพ.สต.นาคลอ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.นาบัว ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

4 
25-มี.ค.-64 รพ.สต.แกงทุง ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.ยางโกลน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

5 
23-ก.พ.-64 รพ.สต.น้ำเลา ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บอโพธิ ์ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

6 
25-ก.พ.-64 รพ.สต.บุงตารอด ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.เนินเพ่ิม ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

7 
2-มี.ค.-64 รพ.สต.บานหวยทรายเหนือ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บานแยง ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

8 
30-มี.ค.-64 รพ.สต.หนองหิน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 รพ.สต.เกษตรสุข ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

9 
9-มี.ค.-64 รพ.สต.หวยเฮ้ีย ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 รพ.สต.นาจาน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

10 
11-มี.ค.-64 รพ.สต.หนองกะทาว ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.หวยตีนตั่ง ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 
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  2. การอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต ซ่ึงเปน
แผนสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกใหยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร 
“อบรมใหความรูเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน 
ทับซอน การปองกันการทุจริตดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตร เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน 
สวนตน มีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยจัดการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชน 
ทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต ในวันท่ี 11 มกราคม 2564 ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชนครไทย มีผูเขารวมการอบรมเปนบุคลากรในสังกัด จำนวน 120 คน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  

 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                          ทราบ / อนุญาต 
                                                                   
 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                                          

                                                               

                                                                          



รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564 

 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย 

  



คำนำ 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 17 กำหนดใหสวนราชการตองมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปของหนวยงาน ตามแนวทางท่ีกำหนดไว
ตามคูมือการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ๒๕๖4 โดยตองสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ังคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) , แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ท้ังนี้ สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยงาน ใหเปนไปตามแนวทางปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต และเปนไปตามบริบทของหนวยงาน  

   รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดทำข้ึน
เพ่ือรายงานผลท่ีไดจากการดำเนินการตามแผน เพ่ือใหผูบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยไดรับทราบ และ
วางมาตรการ แนวทาง หรือขอปฏิบัติ ในกรณีท่ีตรวจพบความไมโปรงใสในการดำเนินงานของเจาหนาท่ีในหนวยรับ
ตรวจ ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA 
ในขอ EB 18 ท่ีกำหนดใหมีการรายงานผลดังกลาวใหผูบริหารหนวยงานไดรับทราบ และอนุญาตใหนำรายงานเผยแพร
ผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 

         กลุมงานบริหารท่ัวไป 
                                                                                       สิงหาคม  2564 

 

  



สารบัญ 

 เรื่อง หนา 

1. รายงานผลการกำกับตดิตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 1 

2. แบบรายงานผลการกำกับตดิตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิิชอบ  3 

3. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสวนตำบล  5 

4. รายงานสรุปผลการดำเนินการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต  31 

5. ภาพโครงการ 33 

6. เอกสารอางอิง  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564 

 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564 และในไตรมาสท่ี 4 กำหนดใหมี
การรายงานผลในการดำเนินการตามแผน  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 
2564 รอบไตรมาสท่ี 4  ดังนี้  

1. แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน 
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

ลำดับ วันท่ี  หนวยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 
16-มี.ค.-64 รพ.สต.บางยางพัฒนา ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บานพราว ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

2 
18-มี.ค.-64 รพ.สต.นครชุม ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.น้ำกุม ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

3 
4-พ.ค.-64 รพ.สต.นาคลอ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.นาบัว ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

4 
25-มี.ค.-64 รพ.สต.แกงทุง ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.ยางโกลน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

5 
23-ก.พ.-64 รพ.สต.น้ำเลา ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บอโพธิ ์ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

6 
25-ก.พ.-64 รพ.สต.บุงตารอด ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.เนินเพ่ิม ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

7 
2-มี.ค.-64 รพ.สต.บานหวยทรายเหนือ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บานแยง ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 
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ลำดับ วันท่ี  หนวยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

8 
30-มี.ค.-64 รพ.สต.หนองหิน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 รพ.สต.เกษตรสุข ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

9 
9-มี.ค.-64 รพ.สต.หวยเฮ้ีย ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 รพ.สต.นาจาน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

10 
11-มี.ค.-64 รพ.สต.หนองกะทาว ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.หวยตีนตั่ง ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 

  2. การอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต ซ่ึงเปนแผน

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกใหยึดถือประโยชนของ

ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร “อบรมใหความรู

เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชนทับซอน การปองกันการ

ทุจริตดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตร เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปรับฐาน

ความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน มีผลการดำเนินการเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว โดยจัดการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต ในวันท่ี 11 

มกราคม 2564 ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีผูเขารวมการอบรมเปนบุคลากรใน

สังกัด จำนวน 120 คน  
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แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจำป 2564 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 รอบ  ๖  เดือน          รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เปาหมาย 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหตุ งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หนวยงาน 

ผล 
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ 
ซ่ือสัตยสุจริต 

สรางกลไกการ
ปองกันการทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ
ในการปองกันการ

ทุจริต 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับความสำเร็จ
ของหนวยงานไม
ถูกตรวจสอบจาก
หนวยงานภายใน
และหนวยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

รพร.นคร
ไทย/สสอ./
รพ.สต. ใน
เครือขาย 

ประสิทธิภาพการ
ปองกันยับยั้งการ
กระทำความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

- - - 
 / / 

 

๒. อบรมใหความรูเรื่อง การ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
จิตพอเพียงตานทุจรติ  
 
 

รอยละของ
บุคลากรท่ีเขารับ
การฝกอบรมมี
จิตสำนึกท่ีดี  
ไมทุจรติ รอยละ 
๑๐๐ 

ขาราชการ 
และ
เจาหนาท่ี
ของ รพร.
นครไทย 
120 คน 

 

บุคลากรใน
หนวยงานไมทุจรติ 

มีคุณธรรม และมี
ความโปรงใสใน
การดำเนินงาน 

- - - 
/  / 
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แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจำป 2564 

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

       ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ      

  

 ปญหาอุปสรรค   

− ตารางการออกตรวจสอบภายในไมเปนไปตามกำหนดการ เนื่องจากความไมพรอมของหนวยงานรับตรวจ และ หนวยงานผูตรวจ  

− หนวยรับตรวจแตละแหงอยูหางไกลกัน และมีจำนวนมาก ทำใหตองใชระยะเวลาเดินทางยาวนาน ไมสามารถดำเนินการใหเสร็จสิ้นตามแผนไดทัน 

− การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไมใชงบประมาณ ทำใหไมสามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาอบรมได 

− บุคลากรของหนวยงานบางสวนยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบท่ีเคยปฏิบัติมา ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำใหการทำงานลาชา และไมเปนไปตามเปาหมาย    

− ขาดกำลังบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีตามสายงานท่ีกำหนด ทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว   
 

 

 ขอเสนอแนะ   

− ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหนวยงานมาดำเนินการอบรมใหความรู  
− ดวยภาระงานของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูปฏิบัติมีคอนขางมาก และใชเวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ทำใหการดำเนินงานตามแผนอาจไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร 

 

  

 

 



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



- 31 - 

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรู 

เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากร 

1. โครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากร 
ในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 256๔ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ      นายอวบ  มีแดนไผ 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมงานบริหารท่ัวไป 

4. วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ   ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 - 14.30  ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย 

5. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานใน โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 

มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจ 

ในเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชการ

ประเมินการรับรู จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๕.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมใน

การเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการ

ไทยใสสะอาด 

     6.  งบประมาณ ไมใชงบประมาณ                           

     7.  ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน จิตพอเพียงตานทุจริต 

 

มีผูเขารวมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน 

      

 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามท่ีกำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 

1 ขาราชการบุคลากรท่ีเขารับการอบรม มีความเขาใจ
เรื่องผลประโยชนทับซอน 

- จากการตอบแบบสอบถามรอยละ 90 เจาหนาท่ี
มีความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอน  

2 การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assesment : ITA) ของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย 
มีคะแนนประเมินรอยละ ๙๒ ข้ึนไป 

 

- อยูระหวางรอผลการประเมิน 
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ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามท่ีกำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 

3 หนวยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนคร
ไทย ดำเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปช่ัน สอดคลองกับแผนแมบทการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 2 จะดำเนินการภายใน
เดือน มกราคม - มีนาคม 256๔  
- ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 อยูระหวาง
ดำเนินการ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 256๔ 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม 

     9.  การประเมินจุดออน/ปญหา อุปสรรค ของโครงการ     

 - การจัดเตรียมการฝกอบรมมเีวลานอยและเรงรัด เพ่ือใหทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 

 - ผูบรหิาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. ไมไดเขารวมการอบรมทุกคน   

     10.  แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานคร้ังตอไป 

 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตลุาคม-ธันวาคม 

๒. ใหผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. เขารวมการอบรม เพ่ือใหตระหนักวาเรื่องผลประโยชน 

 ทับซอนเปนเรื่องใกลตัว ทุกคนตองทำงานดวยความซื่อสตัย สุจริต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏบัิติหนาท่ี สมารถวิเคราะหไดวา  สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควร

ปฏิบัติ หรือไมควรปฏิบัติ เพ่ือเปนการปองกัน และแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

     11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถามี)    

  1)  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม   

       2)  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ   

  3)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ   

       4)  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/รายช่ือคณะกรรมการดำเนินงาน   

  5)  รายช่ือผูเขารวมโครงการ  

       6)  จดหมายเชิญวิทยากร 

  7)  หนังสือตอบรับวิทยากร   

       8)  รายงานการประชุม    
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ภาพถายโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต  
วันท่ี ๑๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 - 1๔.๓0 น. 

ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
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ภาพถายโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต  
วันท่ี ๑๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 - 1๔.๓0 น. 

ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
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เอกสารอางอิง 

 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 2021 Open Data  
 to Transparency , 2563. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :     23  สิงหาคม  2564 
หัวขอ  :  รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2564     
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                 ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป      ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
       วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                    วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564   
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 

                                   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
                                         วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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