
                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ      วันที่   31 สิงหาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4  

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
  ต้นเรื่อง  

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ 
ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ (๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยใน EB 18 
หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของ
หน่วยงาน ในหน่วยงานนั้น   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 ดังปรากฏรายละเอียด
ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

                                                                              

 
 (นางสาวมาริสา เขียวสด) 

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

อนุมัติ / ลงนามแล้ว 
 

                                               
(นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

           นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 



                  

                     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  31 สิงหาคม 2564 
 
หัวข้อ :- รายงานผลการกับกับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
      
รายละเอียดข้อมูล  รายงานผลการกับกับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

มาริสา  เขียวสด 
(นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่  31 สิงหาคม  2564 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

วศิน  ทองทรงกฤษณ์ 
(นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

วันที่  31 สิงหาคม 2564 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ทรงยศ  แจ่มสอน 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันที่  31 สิงหาคม  2564 
 

 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม- 12 กันยายน 2564) 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1 บุคลากรของโรงพยาบาลเกา้เลีย้ว
ทุกระดับมจีิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถจะแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีมีคณุธรรม  
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  

กิจกรรมแจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์ การ
ต่อต้านทุจรติ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  ประจ าปี
งบประมาณ  

ร้อยละเก้า  95 ของบุคลากร
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวรับทราบ

ประกาศโรงพยาบาล  

บุคลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเลี้ยว 

   - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการ
ทุจริตในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ใน
วันท่ี 10  มีนาคม 2564ผู้เข้าร่วม
ประฃมุร่วมแสดงเจตนารมย์ร้อยละ 
100 

2 บุคลากรของโรงพยาบาลเกา้เลีย้ว
ทุกระดับมจีิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถจะแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีมีคณุธรรม  
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  

กิจกรรมแจ้งเวียน ประกาศมาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาล
เก้าเลีย้ว  ประจ าปี งบประมาณ 2564 

ร้อยละ 95 ของบุคลากร 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวรับทราบ
ประกาศ 

บุคลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเลี้ยว 

   - โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เวียนแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดทราบประกาศ
เจตนารมย ์ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
ประจ าปีงบประมาณ ร้อยละ 95
ของบุคลากรโรงพยาบาลเกา้เลีย้ว 
รับทราบประกาศของโรงพยาบาล
เก้าเลีย้ว 



2 บุคลากรของโรงพยาบาลเกา้เลีย้ว
ทุกระดับมจีิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถจะแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีมีคณุธรรม  
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  

โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันการกระท าผดิวินัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 95 ของบุคลากร 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวรับทราบ

ประกาศ 

บุคลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเลี้ยว 

   - โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวจัดโครงการ
อบรมป้องกันปราบปรามการทุจรติ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ป้องกันการกระท าผดิวินัยโดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน 

๕ กิจกรรมจดัซื้อจัดจ้างโปร่งใส 
ตรวจสอบไดเ้ปิดเผยข้อมลูและ
ขั้นตอนการด าเนินงานอยา่ง
ครบถ้วน เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ 
โดยเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจดั
จ้างทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกา้
เลี้ยวตามที่กฎหมายก าหนด 

ตามพระราชบัญญัตการจัดซื้อจดัจ้าง  2560 ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตาม
ระเบียบและเผยแพร่ข้อมูล

ครบถ้วนโปร่งใสตรวจสอบได้
ทุกโครงการ 

การจัดซื้อจดัจ้างทุก
โครงการ 

   - การจัดซื้อจดัจ้างทุกโครงการจัดซือ้
จัดจ้างตาม พรบ.การจดัซื้อจัดจ้าง 

พ.ศ.2560 

๖ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศจดัซื้อจัดจา้งทางบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ โรงพยาบาลเก้า
เลี้ยว 

ร้อยละ 100 ที่หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างแล้วประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ทุกโครงการ 

ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างแล้ว
ประชาสมัพันธ์ทางบอร์ด

ประชาสมัพันธ์ทุกโครงการ 

การจัดซื้อจดัจ้างทุก
โครงการ 

   - การจัดซื้อจดัจ้างทุกโครงการ 
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์บอร์ด
ประชาสมัพันธ์โรงพยาบาลเก้า
เลี้ยวทุกโครงการ ส่วนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5000 
บันทึกผ่านระบบ EGP ทุกโครงการ 



๗ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
อาจจะเกิดในหน่วยงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลเก้าเลีย้ว มี
ส่วนร่วมในการตรวจเฝ้าระวัง เพี่อ
ควบคุมความเสี่ยง หรือลดความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน 

โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันการกระท าผดิวินัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเลี้ยว 

   - โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวจัดโครงการ
อบรมป้องกันปราบปรามการทุจรติ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ป้องกันการกระท าผดิวินัยโดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน 

 

 


