
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/พิเศษ วันที่     9  มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง 
  

 รายงานผลก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตฯ และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ฯ 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  ความเป็นมา 
  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการด้าน ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จึงได้จัดท ารายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://nwshospital.com/2018  โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            

 

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตฯ และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ฯ 



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเรง่ด่วน ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

          ข้อ 5.1 ให้ทุกหนว่ยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

แนวทางที ่1 ปลกูฝังวิธีคิด ปลกูจิตส านกึ ให้มีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่1 (พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

แผนงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

วัตถุประสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต ปรับฐานความคิด

ทุกช่วยชว่งวัยให้สามารถแยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปราบการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้ับความร่วมมอืจากประชาชน  

กิจกรรม พัฒนาความรู้ให้บุคลากรในโรงพยาบาลหนองวัวซอทกุระดับในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วดัตามกิจกรรม ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนรว่มในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ล าดับ 
  

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
จ านวน 

การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
รวม(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

  

ค.1  รพ.หนองวัวซอ  
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจรติ 
(MOPH Zero 
Tolerance) 

เพือ่ปลกูฝังวิธคีิด ปลกูจิตส านกึให้
มีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัย์
สุจริต 

 
 √ √ √ √ 

- 

 

 กิจกรรมที่ 1   
 จิตอาสา ท าความดดี้วย

หัวใจ 
เพือ่ให้บคุลากร รพ.หนองวัวซอ 
 มีจิตส านึกค านึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตนและด ารงชีวิตตามศาสตร์
พระราชา 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ    √ √ √ √ 

- 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

 กิจกรรมที่ 2  
 โครงการส่งเสริมความรู้ 

 
เพือ่พัฒนาหน่วยงานคณุธรรม 
เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมสู่องคก์รคณุธรรม
ต้นแบบ 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ    √ √ √ √ 

- 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

 

 - การจัดอบรมการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

   √   
10,700 

 

 - จัดท าคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  √    
- 

 

 -จัดท าและเผยแพร่
ข่าวสารวินัยและคณุธรรม 

  √    

- 

 
 
 
 



 กิจกรรมที่ 3   
 การรณรงคต์่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ 
เพือ่สร้างความตื่นรู้ มีค่านิยุมร่วม
ในการต่อต้านการทุจรติและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ   √  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 
มีการประกาศ
เจตจ านงสุจรติ
ในการ
บริหารงานของ
ผูบ้ริหาร 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาล 
หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท า
แผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 

  
ปัญหาอุปสรรค  

ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
 
ข้อเสนอแนะ  

ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล 
หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เห็นควรด าเนินการดังนี้  
 1. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สาหรับการด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น  
 2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่   

 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ผู้รายงาน 

วันที่   9  มีนาคม  2565 
 



 

 
  แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ 6 และ 12 เดือน) 

ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

(     )  รอบ   6 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65) 
(       )  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 64 -30 กันยายน 65) 
 

ชื่อชมรม จริยธรรมโรงพยาบาลหนองวัวซอ    หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองวัวซอ     . 
                                                                    โทรศัพท์  042-285896              . 

 

ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม การด าเนินการ จ านวน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

 ด าเนินการแลว้ ยังไม่ด าเนินการ (ครั้ง)   
1. ซุ้มข้าวสุขใจ √  1 เป็นไปตามเป้าหมาย  
2. ท าบุญตักบาตรในวันเกิด  √  1 เป็นไปตามเป้าหมาย  
3. จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ     √  2 เป็นไปตามเป้าหมาย  
4. ท าบุญปีใหม่/ท าโรงทาน   √  2 เป็นไปตามเป้าหมาย  
5. รดน  าขอพรปีใหม่ไทย    √ - ยังไม่ด าเนินการ Covid -19  
6. ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ    √ - ยังไม่ด าเนินการ Covid -19  
7. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม    √ - ยังไม่ด าเนินการ Covid -19  

 
  

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชีปฏิบัติงาน 
ผู้รายงาน 

 
(นายปกรณ์  จารกัษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 

เอกสารหมายเลข 2 



แบบฟอร์มที่ 3 
 

แบบติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลหนองวัวซอ   

จังหวัดอุดรธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

( √ ) รอบ  6 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65) 
(   ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 30 กันยายน 65)  
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองวัวซอ        . 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองวัวซอ                         . 
สถานที่ตั้ง   1  ถนนอุดร-เลย  ต าบลหนองวัวซอ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้ประสานงาน   นางนัยนันท์   ยิ่งยอด    โทรศัพท์ 042 - 285896                    . 
 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น   2   แผนงาน/กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่มีการด าเนินการจริง ทั้งสิ้น   2   แผนงาน/กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  รอบ   6   เดือน รวม   17,500  บาท 

 จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน   17,500  บาท 

 จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  0  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนนิงาน 
 ความเสยีสละ  ความสามัคคี  ความร่วมมือ…….. 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ไม่มีงบประมาณ สนับสนุน  

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -  

 
 

 



กิจกรรม 
ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

1.ซุ้มข้าวสุขใจ 3 ครั้ง/ปี จนท.ร้อยละ>80 - ชมรมฯ - ก.พ.65 เม.ย.65 ส.ค.65 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.ท าบุญตักบาตรในวันเกิด   
พุธที่ 2 

ของเดือน 

จนท.≥50 - ชมรมฯ ธ.ค.64 ก.พ.65 
พุธที่ 2 

ของเดือน 

เม.ย.65 
พุธที่ 2 

ของเดือน 

 
พุธที่ 2 

ของเดือน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.จิตอาสา ท าความดีด้วยหวัใจ     พุธที่ 2  
ของเดือน 

จนท.≥50 - ชมรมฯ ธ.ค.64 พุธที่ 2 
ของเดือน 

พุธที่ 2 
ของเดือน 

พุธที่ 2 
ของเดือน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

4.ท าบุญปีใหม่/ท าโรงทาน   2 ครั้ง/ปี จนท.≥50  ชมรมฯ ธ.ค.64 ม.ค.65 เม.ย.65  เป็นไปตามเป้าหมาย 

5.รดน้ าขอพรปีใหม่ไทย   1 ครั้ง/ปี จนท.≥50   5,000 ชมรมฯ     ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจาก Covid19 

6.ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ   1 ครั้ง/ปี จนท.≥50  ชมรมฯ     ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจาก Covid19 

7.ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม   1 ครั้ง/ปี  12,500 ชมรมฯ     ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจาก Covid19 
          

 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ผู้รายงาน 

วันที่   9  มีนาคม  2565 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  9  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

หัวข้อ : MOIT 17 : หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การ 
                        ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรม 
                        จริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน     
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานฯ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 
- รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
- รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖5 
 
 


