
 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115                                

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/264 วันที่   8  มีนาคม  2562 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามที่ โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้รับอนุมัติให้จัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น 

ในการนี้  จึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ รอบ 6 เดือน รายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และขออนุญาตน าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ รอบ 6 เดือน เผยแพร่
บนเว็บไซตโ์รงพยาบาล ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
   
 
 

(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

- ทราบ/อนญุาต 
 

           (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 รายงานผลการด าเนินโครงการ  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

ชื่อโครงการ :     ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
    สังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ปีงบประมาณ 2562 

 
แหล่งงบประมาณ  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัด 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
2. เป้าหมาย / ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) และโรงพยาบาลกันทรวิชัยมีผลการประเมินผ่านร้อยละ 90 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน     ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

        อยู่ระหว่างด าเนินการ 
        ด าเนินการเสร็จ         ตามก าหนดเวลา           ก่อนก าหนดเวลา      หลังก าหนดเวลา 
        เสนอขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก................................................................................... .......................... 

........................................................................................................... ........................................................... 
 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
1. จัดการประชุมให้ความรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
2. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและติดตาม/ตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT) ไตรมาส 2  
 
5. กิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการด าเนินการ 

ประชุมติดตาม/ตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ไตรมาส 3 – 4 และสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
 
6. งบประมาณ (ไม่ใช้งบประมาณแต่อย่างใด เนื่องจากบูรณาการร่วมกับงานอ่ืน) 
     6.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  จ านวน -   บาท  
     6.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   จ านวน -   บาท  
         จ่ายพอดีงบฯ       จ่ายมากกว่างบฯ    จ่ายน้อยกว่างบฯ  
     เนื่องจาก (กรณีจ่ายมากกว่า/น้อยกว่างบ)..........……………………………………………………………………………….….... 



 
 

7. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  
 

ที ่
วัตถุประสงค์ 

 
สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  

(ให้แสดงผลการด าเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์โดยละเอียด) บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 

 

  - บุคลากรในสังกัดมีองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปพัฒนากระบวนงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
- บุคลากรในสังกัดสามารถใช้เครื่องมือ ITA  
เป็นกลไกขับเคลื่อนให้มีการบริหารงานที่
โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 
8. สรุปผลในภาพรวม 
     8.1  ผลการด าเนินงานเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก      ต่ ากว่าเล็กน้อย    เท่ากัน      สูงกว่าเล็กน้อย     สูงกว่ามาก 
            เนื่องจาก อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
        
     8.2  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

สามารถพัฒนากระบวนงานในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ตามตัวชี้วัด ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัด  
มีกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
   8.3  รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

การจัดประชุมให้ความรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  8 มีนาคม 2562 

หัวข้อ รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานผลการด าเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วันที ่8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที ่8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที ่8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 


