
                                                          บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 042-709149 
ที ่ สน 0033.301/258 วันที่              21   มีนาคม    2566 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖6 (รอบ 6 เดือน) 
  

 เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 

                       ด้วย ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ปปช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2566 นั้น 

            เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH  
ITA) ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (รอบ 6 เดือน)    ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเวบไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป  

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
          

 
                                                             
     (นายยสุทธิวรณ์   ค าโสภา) 
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 
                                                ทราบ/อนุญาต 
 

                                                                                                                                          
                (นายสัจพงษ์    โชคคติวัฒน์)  

                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. 042-709149 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 

ส าหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........โรงพยาบาลเจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........21..มีนาคม..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2566..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ของ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสมัพันธ์และบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: http://............................................................................................................................. .... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
      

(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์  โชคคติวฒัน์) 
ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์
วันท่ี  21  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2566       วันท่ี  21  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2566       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
 

(นายสทุธิวรณ ์  ค าโสภา) 
ต าแหน่ง นักนกัจดัการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท่ี  21  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2566       

                                                     
 



   1 
 
 

  
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ (รอบ 6 เดือน) 
 

 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริ 
มาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านกึ
และปลกูฝัง
ความซื่อสตัย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกนั 
การทุจรติ 

สร้าง
ประสทิธภิาพ

ในการ
ป้องกัน 

การทุจรติ 
ยุทธ 2 กล 1             
1 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานและเจา้หน้าที่ของรัฐ
สังกัด รพ.เจริญศิลป์ 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีจิตส านกึคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน าหลกั
คุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการ
การปฏิบัติงาน 

คน 145 จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้า
อบรมมีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 2 
รุ่น คอื  เมื่อ วันที่ 16 
กุมภาพนัธ์ 2562 

4,000  4,000 -    รพ.เจริญ
ศิลป์ 

 

2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
มีส่วนร่วมในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 145 จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้า
อบรมมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต เมื่อวันที่ 19 
ม.ค.62 ณ สสอ.
เจริญศิลป์ 

-  - -    กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

(ชี้แจงใน
การประชุม

ประจ า 
เดือน) 

ยุทธ 2 กล 5             
1 พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน

เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 80 ของเครือข่ายภาค
ประชาชนมีความรู้ไปปฏิบัติ
หน้าที่เฝ้าระวัง  แจ้งเบาะแส
และต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้าน 

คน 250 จัดฝึกอบรมให้
เครือข่ายภาค
ประชาชนมีความรู้ไป 
เฝ้าระวังและต่อต้าน
การทุจริต จ านวน 6 
รุ่น ในวันเปิด
โรงเรียน อสม.
ประจ าเดือน 

-  - -    รพ.เจริญ
ศิลป์/สสอ.
เจริญศิลป์/ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริ 
มาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านกึ
และปลกูฝัง
ความซื่อสตัย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกนั 
การทุจรติ 

สร้าง
ประสทิธภิาพ

ในการ
ป้องกัน 

การทุจรติ 
2 จัดระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน

และการแจ้งเบาะแสในช่องทาง
ต่างๆ 

มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน กระบวน
งาน  

7 จัดระเบียบการรับเรือ่ง
ร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสในชอ่งทางต่างๆ 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

    รพ.เจริญ
ศิลป์ 

3 โครงการเจริญศิลป์ทันสมัย 
ทันใจ 

ร้อยละความส าเร็จของผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

แผน 1 จัดท า Facebook และ 
Line ของหน่วยงานใน
การประชาสัมพนัธ์
ภารกจิ โครงการ/ 
กิจกรรมของหน่วยงาน 
ให้บุคคลภายนอก
รับทราบและตรวจสอบ
ได้ 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

    รพ.เจริญ
ศิลป์/สสอ.
เจริญศิลป์ 

 
 
 
 
                                                                                                          ผู้รายงาน 
                        (นายสุทธิวรณ์  ค าโสภา) 
                             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                    21 มีนาคม 2566 
 


