
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร.0-5477-8066                . 

ที ่นน 00๓3.301/790                               วันที ่  27 มีนาคม 2566                          . 

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                          . 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

1. ต้นเรื่อง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น า

การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้โดยน ามาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดข้อค าถาม จัดท าเป็น
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการ
ประเมินจ าแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 7 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงาน ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเท็จจริง 

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17 
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการด าเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้ 
        ไตรมาสที ่2 

 1. หลักฐานการจัดประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน  

2. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (หน้า 92 ถึงหน้า 100)  

3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น ารายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566ของหน่วยงาน (ตามข้อ 2.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 



3. ข้อพิจารณา 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วว่าเปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.2 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. ข้อเสนอ  
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

 4.1 รับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  4.2 อนุญาตน าข้อมูลตามข้อ 4.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
www.bkhosp.com  
 

                                                               (นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร) 
                                                                        นักวิชาการพัสดุ 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
        เห็นควรอนุมัติตามข้อ 4.1 และอนุญาตตามข้อ 4.2 
 
 
                              (นางนิภาพร ใจพล) 
                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

ค าสั่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 
 
                                                      (นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา) 
                                    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bkhosp.com/


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                        . 
วัน/เดือน/ปี  :  27 มีนาคม 2566                                                                                      . 
หัวข้อ : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1) รายงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                         . 
หมายเหตุ :                                                                                                                    . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 
 
 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
       ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                         นิภาพร  ใจพล 
   (นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร)                                                  (นางนิภาพร  ใจพล) 
            นักวชิาการพัสดุ                                                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     วันที่ 27 มีนาคม 2566                                                    วันที่ 27 มีนาคม 2566 
  

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 

 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 27 มีนาคม 2566 

 


