
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครชัยศรี 

ชื่อหนว่ยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม                     . 
วัน/เดือน/ปี :       1 ตุลาคม   2564  - 30 กันยายน 2565                                              . 

 หัวข้อ:       ข้อมูลการเผยแพร่หลักฐาน ITA บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
MOIT 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

1. ค าสั่ง / กรอบแนวทาง 
1.1                      1.1 บันทึกข้อความลงนามในค าสั่ง และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
                   1.2 ค าสั่ง มาตราการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน 

เว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
                   1.3 กรอบแนวทางการเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา
ในข้อมูล ประกอบค าถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) 
               รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่าน
มา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
                     2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                     2.2 รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
MOIT 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์) 
1.2  นโยบายของผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านวจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงงาน หรือการปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และ

อ านาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 

ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิก แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสารมารถแสดงความความเห็นต่อ

การด าเนินงานตามหน้าที่และอ านวจตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

 
 
   

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 



 
 

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
5. ข้อก าหนเจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 
7. บุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน)     
10. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
11. คู่มือการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
13. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558) 
14. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรีองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
15. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรีองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
16. ข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 

 16.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 
                          16.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปี 
                          16.3 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                          16.4 แบบสรุปการจัดหน้าพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (แบบ สขร.1) 
 
ตัวช้ีวัดที่  2  การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
MOIT 3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2564 

1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม
ข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อก าหนด 
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  
(4) แนวทางแก้ไขและประปรุงกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะน าไปสู่การ

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

             
  
          
           
 



 
 

 

MOIT 4  หน่วยงานมีมาตราการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วัน   
ท าการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องค าอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ท าการ
ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 

1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (งบด าเนินงาน งบลงทุน) 
4. ค าสั่งมอบหมายการติดประกาศ หรือปลดประกาศ 

                2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 
                         1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                          2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อก าหนด 
                              2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 
                              2.2 งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 
 
                 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
                          1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนว
ทางการปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตน า
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                          2. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์
ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
 
MOIT 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
                          1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                         2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม  

 
    
 



 
 

 

MOIT 6  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
               1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
               1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 MOIT 6  2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

   2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แนบตามข้อ2.1) 
 

   MOIT 7  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
                 กรณีหน่วยงานใช้ค าสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 
                1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการอนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 
                 2. ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า (แนบตามข้อ 1.) 
  3. หลักฐานการประชุมแจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                4. หลักฐานหนงัสือแจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
                กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                1. บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์งานต่ าที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบ
ประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                2.ค าสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
                3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่มี ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า ตามข้อ2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) 
                4. หลักฐานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 



 
 

 

 MOIT 8 ไตรมาสที่ 2 
              หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน 
2564 – 30กันยายน 2564 
             1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับ
ดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลุกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข) มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
             2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น 
และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราช ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
             3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินราชการประจ าปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น 
(ข้าราชการ ลูกประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 
     MOIT 9 หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ 
(On site) และ/หรือรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 
                1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
                1.2 โครงการ 
             2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การสร้างเสริมและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
             3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เข้าหน้าที่ ภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย มีการขออนุญาตน าเผยแร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน 
             4. รายงานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
            5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ/หรือ
รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) 
       ตวัชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 
       MOIT 10 หน่วยงานแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
             1. คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายใน
หน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
             2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสธาณณสะผ่านเว็บไซร์ของหน่วยงาน 
             3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ผ่านไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่หน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม 



 
 

 

        MOIT 11 ไตรมาสที่ 2 
                 1. บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 
15 วัน มีการขออนุญาตน าเผยแร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 
30 มีนาคม 2565) 
                 2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                 3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 
                      3.1 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
                       3.2 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ไตรมาสที่ 2 
                  1. บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 
15 วัน มีการขออนุญาตน าเผยแร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 
– 31 สิงหาคม 2565) 
                   2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบ มีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                   3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 
                       3.1 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
                       3.2 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
MOIT 12      1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วย ที่ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 
สิงหาคม 2565  
                        1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
                        1.2 โครงการ / กิจกรรม  
                    2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มีส่วนร่วม มาร่วม
วางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อขอผู้จดบันทึก
การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) 
                    3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มีส่วนร่วม มาร่วม
ด าเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อขอผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้อง
แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) 
                    4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลอืก ที่ผู้บริหารรบัทราบ 
                    5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ตัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
                    6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. ) 



 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน 
MOIT 13       1. บันทึกข้อความรายงานลงนามค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต น า
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      
                    2. ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูล 
ประกอบค าถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกลก ากับติดตาม 
                     3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
ไตรมาสที่ 4 
                     1. บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ประกาศมาตรการ การ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบค าถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานก าหนด        
                     2. รายงานผลการก ากับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น
ข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1) 
 
MOIT 14 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 
                     1.บันทึกข้อความรายงานลงนามค าสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                      2. ค าสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศตามที่หน่วยงานก าหนด 
                      3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
                      4. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
                      5. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
 
ไตรมาสที่ 4 
                    1. บันทึกข้อความรับทราบ รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ค าสั่ง หรือประกาศ เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติฯ         
                     2. รายงานผลการก ากับติดตาม / ค าสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
 



 
 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินราชการ 
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
                     1. บันทึกลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
                     2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้
ภายในสถานที่ของหน่วยงานรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืม
พัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมี
กลไกการก ากับติดตาม 
                     3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผัง
กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการก ากับติดตาม 
                     4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวช้ีวัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
MOIT 16    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ และลง
นามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                      2. แผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 
 
      แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนาม
ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                      2. แผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผนฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
MOIT 17    การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                      2.รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 
– 30 มีนาคม 2565) 
               
 



 
 

 

การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                      2.รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 
6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 
 
ไตรมาสที่ 4 
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                      2.รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 
2565 – 31 สิงหาคม 2565) 
 
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
                      2. รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2565 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
MOIT 18    หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน 
                     1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
                     2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
                     3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของหน่วยงาน และแนบรายงานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน (หน้า 81) ที่จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
                     4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาต น าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 



 
 

 

MOIT 19    มาตราการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานฯ 
                    1. บันทึกข้อความรายงานลงนามค าสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต น า
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
                    2. แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
หน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จาก
ข้อ MOIT 18 
                    3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
                    4. บันทึกข้อความรับทราบเกี่ยวกับการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนิน ตามแนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG...”  

                1. แนวทางการด าเนินกิจกรรมของ ชมรม STRONG... 
                     2. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG... 
                     3. กิจกรรมการด าเนินงานของชมรม STRONG... 
                     4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของชมรม STRONG... 
 
MOIT 20    ไตรมาสที่ 2 
หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนิอ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                     2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  
รอบ 6 เดือน 
 
ไตรมาสที่ 4   หน่วยงานที่มีรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจิรยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนิอ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                     2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  
รอบ 12 เดือน 
 
MOIT 21    หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
                     1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                         1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
                         1.2 โครงการ 
                     2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 



 
 

 

                      3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและมีการขออนุญาต น า
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                      4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
                      5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 
 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
MOIT 22    หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

                 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และมีการขออนุญาต น า
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารในช่องทางอ่ืน 
                       2.มีประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูล
ประกอบค าถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 
                       3. มีกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 
2565) 
                        4. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
 
MOIT 23    หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ไตรมาส 2 
                       1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน 
มีนาคม 2565) 
                        2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน ข้อมูลประกอบค าถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 
                        3. คู่มือแนวทางปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานของหน่วยงาน 
                        4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน 
 
 ไตรมาส 4 
                         1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบ
รายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 
เล่มคู่มือการประเมินฯ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) 
                          2. น า URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 
                          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



 
 

 

 
 

                                 
 
                  ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
 
                    (นายปติภัทร  สายทอง)                                   (นายนเรศ  มณีเทศ) 
          ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 
       วันที่......1.......เดือน......ตุลาคม......... พ.ศ.2565        วันที่...1........เดือน.......ตุลาคม....... พ.ศ.2565 
 
                                           
 
                                          ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 
                                            (นางสาวสุนีรัตน์  เปียถนอม) 
                                             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                         หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 
                                   วันที่.....1........เดือน....ตุลาคม...... พ.ศ.2565 



 
 

 

 
 
 

 


