
 

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี   พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/80.3 วันท่ี      9  มีนาคม  ๒๕๖5               
เรื่อง   ขออนุมัติจัดทำโครงการ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                   ตามท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดรับอนุมัติโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ใหแกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖5 นั้น 

               กลุมงานบรหิารท่ัวไป มีความประสงคขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำโครงการ ในวันท่ี ๑7 มีนาคม 
๒๕๖5 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โดยมีผูเขารับการอบรม 
เปนคณะกรรมการทีมนำของโรงพยาบาล และหากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขออนุญาตนำ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมดังกลาว ข้ึนเผยแพรผานทางเว็บไชตของหนวยงานตอไป 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                          

 

                                                                    (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                                             นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 
 
                                                          ความเห็นของผูมีอำนาจส่ังการ                    

                                                                  อนุมัติ / อนุญาต                                                                                    

                                         

                                                                 (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                                  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย     
 

  
 



1. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

2. ช่ือโครงการ  อบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา แกบุคลากรในสังกัด 
 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย ประจำป 2565  

3. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment) หรือเรียกสั้นๆ วา ITA ไดถือเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เครื่องมือหนึ่ง โดยจัดเปนเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยทางดานมาตราการปองกันการทุจริต และ
เปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  
ถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตร
ทุจริตศึกษา แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2565 โดยบูรณาการ
จากแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตาน (ศปท) 
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร อันไดแก ๑. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการปองกันและตอตานการทุจริต 
เนนการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ และใหหนวยงานภาครัฐบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ๒. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนา
เครือขายในประเทศ ๓. พัฒนาความรวมมือเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางประเทศ ๔. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ภายใตแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงไดรับการขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565   

สืบเนื่องจากสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ัง เจตนาหรือไม
เจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้ เปนการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ 
ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจึงตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ดังนั้น... 
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ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในหนวยงาน ผานการประชุมผูบริหารกับเจาหนาท่ี โดยใหเจาหนาท่ีทำงานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน และเปนการ
ปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

4. วัตถุประสงคโครงการ 
๔.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงใหใชตอไปถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 

๔.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชการประเมิน
การรับรู จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๔.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประพฤติตน
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมในการเชิดชูความดี 
ความซ่ือสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการไทยใสสะอาด 

5. เปาหมาย 
  ทีมนำของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 20 - 35 คน 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย  

7. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

8. วิทยากร 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
วันท่ี 17 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.๐0 - 15.00 น. ณ หองประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไมใชงบประมาณ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย   
 
 
 

12. การประเมิน... 
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12. การประเมินผลและตัวช้ีวัด 
๑๒.๑ ขาราชการ บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยมีความเขาใจเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน   
๑๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity & Transparency 

Assesment : ITA) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีคะแนนประเมินรอยละ ๙2 ข้ึนไป 
๑๒.๓ หนวยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดำเนินการตามแผนปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่น สอดคลองกับแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซ่ึงใหใชตอไปถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๓.๑ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในหนวยงาน 
๑๓.๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
๑๓.๓ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเปนองคกรท่ีโปรงใสและมีธรรมาภิบาลเปน

ท่ียอมรับตามหลักสากล 
๑๓.๔ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ยกระดับการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

จนเกิดเปนภาพลักษณท่ีดีและมีความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผนดิน 

14. การอนุมัติโครงการ 
 
     
         
 ลงชื่อ .............................................. ผูเสนอโครงการ 

                                                        (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                                       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 

 

 ลงชื่อ .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 

                                                      (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 

 

 

 



 

กำหนดการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2565 

วันท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา ๑๓.๐0 - 15.00 น. 
ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

--------------------------------------------- 
 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป - ลงทะเบียนผูเขารวมการอบรม  
 - เรียนเชิญ นายแพทยศิษฏิคม เบ็ญจขันธ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
  กลาวถึง นโยบายของผูบริหารโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย ในการปองกันการรบัสินบน 
  และผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
เวลา ๑3.15 - ๑5.0๐ น. - หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย บรรยายใหความรู ดังนี้ 
   หัวขอ 1. หลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
  (Integrity & Transparency Assesment : ITA)   
    หัวขอ 2. การประเมินผลและวิธีการดำเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 
   หัวขอ 3. การปองกันผลประโยชนทับซอน ดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
   หัวขอ 4. การปองกันการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน 
  
 
 

---------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





ผิดจรยิธรรม มีประโยชนท์บัซอ้น 

ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ

บางกรณีไม่ผิดกฎหมาย 

แตผิ่ดจรยิธรรมและไม่เหมาะสม 

บางกรณีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ

ไม่ผิดกฎหมาย 

ไม่เป็นประโยชนท์บัซอ้น 

แตไ่ม่เหมาะสม ไม่สมควรกระทาํ

ความสัมพันธร์ะหว่างการขัดกันระหว่างประโยชนส่์วนบุคคลกับประโยชนส่์วนรวม จริยธรรม และการทุจริต





รูปแบบของการขดักนัระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

จาํนวน 9 รูปแบบ







สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดก้าํหนดเพิ่มเติม อีก ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๘ และ ๙  ดงัน้ี



ตวัอยา่ง ผลประโยชน์ทบัซอ้น กรณีต่างๆ

จากคูมื่อหลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา (ฉบบัปรบัปรุง) พ.ศ. 2565



ต้นตอ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน







ระบบความคดิ (คดิแบบระบบเลข)

คดิแบบฐาน 10 (Analog ) 

ระดบัของผดิ ถงึถูก 

ผดิ 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9 ถูก

คดิแบบฐาน 2 (Digital ) 

คดิแยกแยะ ถูก-ผดิ 

0  เท่ากบั ไม่ใช่ /ผดิ

1  เท่ากบั ใช่/ถูก



DigitalAnalog







STRONG MODEL







STRONG :
จิตพอเพียงตา้นทุจริต

องค์กร โปร่งใส สุจริต

ผู้บริหาร วฒันธรรม 

และ ค่านิยม สุจริต

บุคลากร พอเพยีง 

ตระหนักรู้ ต่ืนตัว ต่อต้าน

วตัถุประสงค์





การเสริมสร้างและพฒันาทางด้านจริยธรรม 
การรักษาวนัิย  การป้องกนัมใิห้กระทาํผดิวนัิย

อินโฟกราฟฟิค

























คู่มือการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทาํงาน
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย

คูมื่อแนวทางปฏิบติัการปอ้งกนัคมุคามทางเพศ.pdf











     

                                          

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/92   วันท่ี       18  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรู เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตาน 

 ทุจริตศึกษา ประจำป 2565 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดรับอนุมัติจัดทำโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชน
ทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป ๒๕๖5 
นั้น 

ในการนี้ ไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน 
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา เรียบรอยแลว ในวันท่ี 17 มีนาคม ๒๕๖5 จึงขอสรุปผลการดำเนินโครงการดังกลาว 
ตามรายละเอียดแนบ 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

  

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                               อนุญาต 

 

 

 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา แกบุคลากรใน
สังกัด โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ      นายอวบ  มีแดนไผ 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมงานบริหารท่ัวไป 
4. วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ   ๑7 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย 
5. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงไดขยายอายุถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
๕.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจ 
ในเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใช
การประเมินการรับรู จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิง
ประจกัษ 
๕.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยม
ในการเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปน
ขาราชการไทยใสสะอาด 

     6.  งบประมาณ ไมใชงบประมาณ                           

     7.  ข้ันตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
 

มีผูเขารวมอบรม จำนวน ๒๐ คน  
(ทีมนำของโรงพยาบาล) 

      
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามท่ีกำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 ขาราชการบุคลากรท่ีเขารับการอบรม มีความ

เขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
- จากการตอบแบบสอบถามรอยละ 90 
เจาหนาท่ีมีความเขาใจในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน  

2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assesment : ITA) ของ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
มีคะแนนประเมินรอยละ ๙๒ ข้ึนไป 
 

- อยูระหวางรอผลการประเมิน 

 



- ๒ - 

 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามท่ีกำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
3 หนวยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นครไทย ดำเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น สอดคลองกับ
แผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหใชตอถึง 
วันท่ี 30 กันยายน 2565) 
 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี 2 ดำเนินการแลว  
- ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 1 อยูระหวาง
ดำเนินการ  
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม 

     9.  การประเมินจุดออน/ปญหา อุปสรรค ของโครงการ     

 - การจัดเตรียมการฝกอบรมมีเวลานอยและเรงรัด เพ่ือใหทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
 - ทีมนำของ รพ. ไมไดเขารวมการอบรมทุกคน   

     10.  แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งตอไป 
 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

๒. ใหผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. เขารวมการอบรม เพ่ือใหตระหนักวาเรื่องผลประโยชน 
 ทับซอนเปนเรื่องใกลตัว ทุกคนตองทำงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี สามารถวิเคราะหไดวา     

สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบัติ หรือไมควรปฏิบัติ เพ่ือเปนการปองกัน และแกไขปญหาผลประโยชน
ทับซอน 

     11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถามี)    

  1)  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม   
       2)  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ   
  3)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ   
       4)  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน   
  5)  รายชื่อผูเขารวมโครงการ  
       6)  จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)  หนังสือตอบรับวิทยากร   
       8)  รายงานการประชุม    
  

            ลงชื่อ................................................................ผูจดัทำรายงาน 

( นายอวบ  มีแดนไผ ) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

    ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 2๑ 
ภาพถายโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา  

ประจำปงบประมาณ 256๕ 
วันท่ี ๑7 มีนาคม 2565 เวลา 1๓.00 น. 

ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 

 

 
 

 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 2๑ 
ภาพถายโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา  

ประจำปงบประมาณ 256๕ 
วันท่ี ๑7 มีนาคม 2565 เวลา 1๓.00 น. 

ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 

 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :        18  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรือ่งการปองกันผลประโยชนทับซอน  
            หลักสูตรตานทุจริตศึกษา ประจำป 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรือ่งการปองกันผลประโยชนทับซอน  
            หลักสูตรตานทุจริตศึกษา ประจำป 2565 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

 
 
                      ( นายอวบ  มีแดนไผ )                               ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ          ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5              วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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