
“อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร” 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ               วันที่    31 มีนาคม  ๒๕๖5 
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

 ๑. เร่ืองเดิม  
ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้กำหนดหลักเกณฑ์
ให้หน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
บ้านม่วง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนร่วมได้ และขอเผยแพร่โครงการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย 

 

 ๒. ข้อพิจารณา 
  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 

          2.1 จัดการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  
  วันท่ี 29 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาล

บ้านม่วง 
 ๒.2 แจ้งใหเ้จ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวในวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

กำหนด  
 ๒.3 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้โปรดเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (วันท่ี 29 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาล
บ้านม่วง) 
 

 ๓. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 2 และโปรดลงนามในหนังสือท่ีเสนอมา   พร้อมนี้ 
 
         
 

      (นายสด  อุดมฉวี) 
                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 
 
 
                                                                                          (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
               

อนุมัติ 



โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในโรงพยาบาลบ้านม่วง 

 

หลักการและเหตุผล 
    ด้วยสถานการณ์หรือกี่กระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา หรือเรื่องบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ส่วนร่วม) แต่
กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโยคำนึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพอ้ง 
ทำให้การใช้อำนาจหน้าท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อรัฐ โดยการกระทำท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท้ังนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มุ่งเน้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
โดยให้มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงได้กำหนดจัด “โครงการอบรม
ให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลบ้านม่วง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้
ตระหนักรู ้ถึงสาเหตุ และปัจจัยที่นำมาสู่การคอร์รัปชั่น และเพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วงให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์
ส่วนร่วมได้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้รับทราบและเข้าใจถึงสาระสำคัญการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 ๒. เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง มีความตระหนักและสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ราชการตามกฎ ระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด                 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม และการปฏิบัติงานท่ีสุจริตโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 4. เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื ่องความ   
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชัน  

5. เพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน/กรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อน 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
    - เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง จำนวน  9๐ คน  
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
    วันท่ี   29  เมษายน  ๒๕๖5 



  

สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมลีลาวดี  โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 

กลวิธีการดำเนินงาน 
 ๑. เขียนโครงการ กำหนดรายละเอียดเพื่อเสนอผู้บริหาร 
 ๒. ประชุมวางแผนคณะทำงานและประสานผู้เข้าร่วมอบรม 
        ๓. ดำเนินการตามโครงการโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
              ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. สรุปและประเมินผลตามโครงการ 
 

 งบประมาณ 
    - ไม่มีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับทราบและเข้าใจถึงสาระสำคัญของการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการกะทำท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังมี
ความตระหนักและสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ 
 
ผู้เขียนโครงการ 
 

(นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
นักวิชาการพัสดุ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางสด  อุดมฉวี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

 
 

 











“อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร” 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ               วันที่    2 พฤษภาคม ๒๕๖5 
เรื่อง  ขอรายงานผลดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง  
    
       

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

 ๑. เร่ืองเดิม 
          ด้วย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้
ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วงแก่เจ้าหน้าท่ี นั้น 

 

 ๒. ข้อพิจารณา 
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน   ๒๕๖5 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง   
 

 ๓. ข้อเสนอ 
 1. รับทราบรายงานผลดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วงแก่เจ้าหน้าท่ี 
 2. อนุมัติให้เผยแพร่หลักฐานการจัดโครงการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ด้วยจัก
เป็นพระคุณยิ่ง 
 
          

      (นายสด  อุดมฉวี) 
                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 

 
 
 
                                                                                          (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
                                                                          

 

 อนุมัติ 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 2. วัตถุประสงค์  
 ๑.เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในด้านศีลธรรม ความ 
               โปร่งใส การให้บริการมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
 ๓. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 4. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 
          5. เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ เพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง        
แก่เจ้าหน้าท่ี 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

 - วันท่ี 29 เมษายน 2565 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง จำนวน 90 คน 

  

 4. งบประมาณ 

  - ไม่มีงบประมาณ 
 

 5. ระยะการดำเนินงาน 

 - วันท่ี 29 เมษายน 2565 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง  

  

 6. สรุปผลดำเนินงาน 

 - วันท่ี 29 เมษายน 2565 มีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.11 

  

 7. ปัญหาอุปสรรค 

 - ไม่มี  

 

 

...........................................ผู้จัดทำ    ...........................................ผู้รับรองรายงาน 

(นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน)       (นายสด  อุดมฉวี) 

 



 
: โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
  ในวันท่ี 29 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง           
ได้ดำเนินการ: โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โรงพยาบาลบ้านม่วง แก่เจ้าหน้าท่ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้าน
ม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
4.รายงานผลการอบรมและภาพกิจกรรม 
 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                     2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง          
                 
 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล          
                    
 
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 


