
“อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร” 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ               วันที่    1 เมษายน  ๒๕๖5 
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัย  
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยประจำปีงบประมาณ 2565 
     

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

 ๑. เร่ืองเดิม  
ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี ้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้กำหนด
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลกรในหน่วยงาน ให้เกิด
การรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ ดังนั้น กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดทำเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม
อบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยแก่เจ้าหน้าที่ และขอเผยแพร่โครงการ
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย 

 

 ๒. ข้อพิจารณา 
  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 

          2.1 จัดการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  
  -  วันท่ี ๑2 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 

โรงพยาบาลบ้านม่วง 
  -  วันท่ี ๑2 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 

โรงพยาบาลบ้านม่วง 
 ๒.2 แจ้งใหเ้จ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวในวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

กำหนด  
 ๒.3 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ได้โปรดเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (วันท่ี ๑2 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาล
บ้านม่วง) 
 

 ๓. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 2 และโปรดลงนามในหนังสือท่ีเสนอมา   พร้อมนี้ 
 
         

      (นายสด  อุดมฉวี) 
                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 
 
 
                                                                                          (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

อนุมัติ 



โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย 
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

 

หลักการและเหตุผล 
     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง เป็นหลักเทียบการ
ประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น 
สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง การกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์กร สถานการณ์หรือการ
กระทำของบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงผลประโยชน์สาธารณะแต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ี โดย
คำนึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องส่งผลเสียแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

 วัตถุประสงค์ 
   ๑.เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในด้านศีลธรรม ความ 
               โปร่งใส การให้บริการมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
 ๓. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 4. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
    - เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง จำนวน  ๒ รุ่นๆ 

รุ่นท่ี 1 จำนวน 50 คน  
รุ่นท่ี 2 จำนวน 40 คน  
รวม 9๐ คน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
    รุ่นท่ี ๑   วันท่ี  ๑2  เมษายน  ๒๕๖5 
 รุ่นท่ี ๒   วันท่ี  2๑  เมษายน  ๒๕๖5 
 

สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมลีลาวดี  โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 

กลวิธีการดำเนินงาน 
 ๑. เขียนโครงการ กำหนดรายละเอียดเพื่อเสนอผู้บริหาร 
 ๒. ประชุมวางแผนคณะทำงานและประสานผู้เข้าร่วมอบรม 
        ๓. ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัย ป้องกนัมิให้กระทำ
ผิดวินัยป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
 
 



 งบประมาณ 
    -ไม่มีงบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑ บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติตามจริยธรรม คุณธรรม ของหน่วยงาน 
    ๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วย 
    ๓. ทุกฝาย/งาน นำตัวชี้วัดเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบรรจุเป็น
ตัวชี้วัด 
    4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
 
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    28  เมษายน  ๒๕๖5 
เรื่อง  ขอรายงานผลดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
    
       

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

 ๑. เร่ืองเดิม 
          ด้วย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ขออนุมัติดำเนินการโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัย ป้องกนัมิให้กระทำผิดวินัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเป็น
การส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี นั้น 

 

 ๒. ข้อพิจารณา 
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นในวันท่ี ๑2 เมษายน   
๒๕๖5 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันที่ 21 เมษายน   ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ณ ห้องประชุม
ลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง   
 

 ๓. ข้อเสนอ 
 1. รับทราบรายงานผลดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษา
วินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและ
การรักษาวินัยป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี 
 2. อนุมัติให้เผยแพร่หลักฐานการจัดโครงการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ด้วยจัก
เป็นพระคุณยิ่ง 
 
          

      (นายสด  อุดมฉวี) 
                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 

 
 
 
                                                                                          (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
                                                                          

 

 อนุมัติ 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
 1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกนัมิให้
กระทำผิดวินัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 2. วัตถุประสงค์  
 ๑.เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในด้านศีลธรรม ความ 
               โปร่งใส การให้บริการมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได้ 
 ๓. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 4. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 
 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

 - รุ่นท่ี 1 วันท่ี 12 เมษายน 2565 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง จำนวน 50 คน 

 - รุ่นท่ี 2 วันท่ี 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง จำนวน 40 คน 

 4. งบประมาณ 

  - ไม่มีงบประมาณ 
 

 5. ระยะการดำเนินงาน 

 - รุ่นท่ี 1 วันท่ี 12 เมษายน 2565 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง  

 - รุ่นท่ี 2 วันท่ี 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง  

 6. สรุปผลดำเนินงาน 

 - รุ่นท่ี 1 มีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 

 - รุ่นท่ี 2 มีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85 

 7. ปัญหาอุปสรรค 

 - ไม่มี  

 

 

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

(นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน)       (นายสด  อุดมฉวี) 

 
 
 



โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
  ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ 

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกนัมิให้กระทำผิดวินัย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัยป้องกัน
มิให้กระทำผิดวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
  ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้ 

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกนัมิให้กระทำผิดวินัย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัยป้องกัน
มิให้กระทำผิดวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี  
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย ป้องกันมิ
ให้กระทำผิดวินัย” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ 
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
3. รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ 
4. ภาพจัดกิจกรรมโครงการ 
 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                       28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 


