
 
  บันทึกข้อความ 

 

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

 

ที ่  อด 0032.301/142 วันที่     28  มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง 
  

  รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 

 

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 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต การกระท าผิดของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่พบข้อมูลการรับสินบน
หรือการให้ของขวัญใดๆ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   ทราบ            
   อนุญาตเผยแพร่            

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


 
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม 

ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
(รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๕ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ มาตรการป้องกันการรับสินบน กลุ่ม 
เป้าหมาย 

สถิติการกระท าผิด
วินัย/ความรับผิด
ทางละเมิด/อาญา 

ผลการปฏบิัติตาม
มาตรการฯ 

ระยะเวลาการก ากับ
ติดตาม/รายงานผล

การด าเนินงาน 
1. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวน การ

เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา พยาบาล
ข้าราชการ  
- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์
ที่มีใช่ยา  

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
หนองวัวซอ 

และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่พบ ไม่พบการให้
สินบน หรือการ

ให้ของขวัญ 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
ในโอกาสต่าง ๆ 
- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง 

มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการ
รับของขวัญแก่ข้ า ราชการ ช้ันผู้ ใหญ่หรื อ
ผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
หนองวัวซอ 

 

ไม่พบ ไม่พบการให้
สินบน หรือการ

ให้ของขวัญ 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวน การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง 

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวน การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
หนองวัวซอ 

และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่พบ ไม่พบการให้
สินบน หรือการ

ให้ของขวัญ 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค 
และทรัพย์สินบริจาค 
- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง 

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน
บริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
หนองวัวซอ  

ไม่พบ ไม่พบการให้
สินบน หรือการ

ให้ของขวัญ 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท า
ผิดวินัย 
- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง 

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทา
ผิดวินัย 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
หนองวัวซอ  

ไม่พบ ไม่พบการให้
สินบน หรือการ

ให้ของขวัญ 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ 
- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง 

มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ  

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
หนองวัวซอ  

ไม่พบ ไม่พบการให้
สินบน หรือการ

ให้ของขวัญ 

รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 
  

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ผู้รายงาน 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ผู้รับรองรายงาน 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT 19 : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
                        และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG   
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความโปรดลงนาม และแจ้งเวียนประกาศ 
- แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา พยาบาลข้าราชการ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัย 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

- หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
- บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 

 

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

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 


