
































 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6  
                                            

ที่  พล ๐๙๓๒.๓๐๑/51                 วันที่         15  มีนาคม  2565 
 

เรื่อง  รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
        และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ 2565     

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

ตามที่ โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565 และในไตรมาสที่ 1 ก าหนดให้มีการรายงานผลในการ
ด าเนินการตามแผน นั้น  

ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ขอรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ
ไตรมาสที ่1 ดังนี้  

1. แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน 
ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 

วันที่ เช้า(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) บ่าย(๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.) 

21 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.ทุ่งยาว รพ.สต.ไทรย้อย 

22 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก รพ.สต.หนองขมิ้น 

23 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.รักไทย รพ.สต.น้้าปาด และ รพ.สต.ชมพู 

24 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.วังยาง รพ.สต.วังโพรง 

25 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.บ้านมุง รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ 

  2. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ซึ่งเป็นแผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีผลการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในวันที่ 9  มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเนินมะปราง มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมเป็นทีมน าของโรงพยาบาล จ านวน 20 คน 

  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

 
                                                          

                                                              
                           (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง) 
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  
 
 

                                                                               อนุญาต 
 
 

                                                                                             
                                                                        (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                                             นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ 
                                                               ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 









































































รายงานการก ากบัติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

โรงพยาบาลเนินมะปราง 

  



ค าน า 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) 
ในส่วนของ MOIT 16 และ MOIT17 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖5 โดยต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 , แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายตามมติคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาการใช้
แผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 756 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2564 ทั้งนี้ สาระส าคัญในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน  

   รายงานผลการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลที่
ได้จากการด าเนินการตามแผน เพ่ือให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเนินมะปรางได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อ
ปฏิบัติ ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ MOIT 17 ที่ก าหนดให้มี
การรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ และอนุญาตให้น ารายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่อไป 
 

         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                                                                       15 มีนาคม  2565 

  



สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

1. รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 1 

2. แบบรายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  3 

3. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่วนต าบล  5 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  15 

5. ภาพโครงการ 17 

6. เอกสารอ้างอิง  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565 และในไตรมาสที่ 2 ก าหนดให้มีการรายงานผลในการ
ด าเนินการตามแผน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเนินมะปราง ขอรายงานการก ากับติดตาม  และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 รอบไตรมาสที ่2  ดังนี้  

1. แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน 
ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 

วันที่ เช้า(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) บ่าย(๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.) 

21 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.ทุ่งยาว รพ.สต.ไทรย้อย 

22 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก รพ.สต.หนองขมิ้น 

23 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.รักไทย รพ.สต.น้้าปาด และ รพ.สต.ชมพู 

24 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.วังยาง รพ.สต.วังโพรง 

25 กุมภาพันธ์ 2565 รพ.สต.บ้านมุง รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ 

   

  2. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ซึ่งเป็นแผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถ
ปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีผลการด าเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นทีมน าของโรงพยาบาล จ านวน 20 คน  
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ  

ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

 รอบ  ๖  เดือน          รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
๑. การออกตรวจสอบภายใน  
โดยใช้ระบบการควบคุม
ภายใน ขับเคลื่อน ก ากับ
ติดตาม การปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยงานไม่
ถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายใน
และหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

รพ.เนิน
มะปราง/
สสอ./รพ.
สต. ใน
เครือข่าย 

ประสิทธิภาพการ
ป้องกันยับยั้งการ
กระท าความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

- - -  / / 
 

๒. การอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยใช้หลักสตูรต้าน
ทุจริตศึกษา  
 
 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
จิตส านึกท่ีดี  
ไม่ทุจรติ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ทีมน าของ 
รพ.เนิน
มะปราง 
จ านวน  
20 คน 
 

บุคลากรใน
หน่วยงานไม่ทุจรติ 

มีคุณธรรม และมี
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

- - - /  / 
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  

ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี 2565 
ของโรงพยาบาลเนินมะปราง 

 

       ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ      

  

 ปัญหาอุปสรรค   

 ตารางการออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามก าหนดการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงาน
รับตรวจ และ หน่วยงานผู้ตรวจ  

 หน่วยรับตรวจแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกัน และมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน 
ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนได้ทัน 

 การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไม่ใช้งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมได้ 

 บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้การท างานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    

 ขาดก าลังบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนด ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่
เป็นไปตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้   

 

 

 ข้อเสนอแนะ   

 ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหน่วยงานมาด าเนินการอบรมให้ความรู้  
 ด้วยภาระงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีค่อนข้างมาก และใช้เวลายาวนานในการปฏิบัติงาน 

ท าให้การด าเนินงานตามแผนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร 
 

  

 

 

 
 
 
 



 
 
 



 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 2021 Open Data  
 to Transparency , 2563. 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 202๒ More Open , 
to more transparency คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 , 2564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 



               แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลเนินมะปราง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          

โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง 
วัน/เดือน/ปี  :      15  มีนาคม  2565 
หัวข้อ  :  รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565     
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                   
                       (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง)                                (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
         วันที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5            วนัที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                              
(นายสุรพันธ์  โยธา) 

                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                        วันที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 


