
   

บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน     . 

ที่ นน 0032.301.04/2156                       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564                             . 

เรือ่ง  ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
 ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                 . 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

เรื่องเดิม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 
สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย “ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้
อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตการยกระดับธรรมา   
ภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
บริบทของหน่วยงาน และบริบทของสังคมไทยรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน 
และการพัฒนาระบบ สำหรับการพัฒนาคนนั้นเริ่มพ้ืนฐานจากจิตใจ จิตสำนึกเป็นสำคัญ ทำให้สังคมกระทรวง
สาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ปรับฐานความคิดและหล่อหลอมพฤติกรรม
ให้มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าที่การงานของรัฐ และการพัฒนาระบบมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน”  

ข้อมูลประกอบข้อคำถาม 
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 

 
2/แผนปฏิบัติ... 



   

 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบ
และลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่  1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิก ายน 
2564 

3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำ 
3.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 
ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแล้ว ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ต่อไป 

เรื่องที่เสนอ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การ
ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขออนุญาตนำข้อมูลตามข้อ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
www.puahospital.go.th และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                        (นางโชติกา  ติฉัน) 
                                                                          นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่เสนอ 

 
 

            (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง) 
            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



 

 
แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลาง 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั จงัหวดัน่าน 
ตามประกาศสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรือ่ง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ. 2565 
สำหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลางสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                        . 
วัน/เดือน/ปี  :   26 พฤศจิกายน 2564                                                                                . 
หัวข้อ : MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน                                       . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
Link ภายนอก :                                                                                                             . 
หมายเหตุ :                                                                                                                    . 
                                                                                                                                 .                                                                                                                   
. 
       ผูร้บัผดิชอบการให้ขอ้มลู                                                      ผูอ้นมุตัริบัรอง 
 
 
          (นางโชติกา  ติฉัน)                                                  (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564                                           วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
 

ผูร้บัผดิชอบการนำขอ้มูลเผยแพร ่
 

 
(นางโชติกา  ติฉัน) 

                                                        นักวิชาการพัสดุ 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 


