
 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยำบำลบ้ำนม่วง    โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ที่   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ                         วันที่    12 พฤศจิกำยน  ๒๕๖4 

เรื่อง ขออนุมัติลงนำมในแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
 

  ตำมท่ีกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป โรงพยำบำลบ้ำนม่วง ได้จัดท ำ แผนปฏิบั ติกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565        
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน นั้น 
  กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป โรงพยำบำลบ้ำนม่วง จึงขออนุมัติลงนำมในแผน และขออนุญำต
เผยแพร่แผนดังกล่ำว บนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชำชนท่ัวไปได้รับทรำบ
โดยท่ัวกัน(ตำมรำยละเอียดท่ีแนบเรียนมำพร้อมนี้) 
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 

 

 

 

 

             

(นำยสด  อุดมฉวี) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 

 (นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 

 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
1. สร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1.ปลูกฝังจิตส ำนึกให้
ยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์
ส่วนตน 

1. อบรมให้ควำมรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 

เพื่อเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยม
ในกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ร้อยละของบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับ
กำรอบรมเกี่ยวกับ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ร้อยละ 80 ไตรมำส 3 

  2. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจแนวทำง
ในกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

จ ำนวนครั้งท่ี
ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

1 ครั้งต่อปี ไตรมำส 4 

 2. วำงระบบรำกฐำน
กำรน ำ ค่ำนิยม 
MOPH เป็นรำกฐำน
ในกำรสร้ำง
วัฒนธรรมต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1. จัดท ำค่ำนิยมโรงพยำบำล 
ตำม MOPH 

เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี
ทรำบนโยบำยตำม
ค่ำนิยมของส่วน
รำชกำร 

ร้อยละของเจ้ำหน้ำท่ี 
ท่ีทรำบนโยบำยตำม
ค่ำนิยมของส่วน
รำชกำร 

ร้อยละ 80 ไตรมำส 3 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

 
สร้ำงกลไกป้องกัน
กำรทุจริต 
 
 

1.สร้ำงควำม
ตระหนักให้ผู้บริหำร
ทุกระดับมีควำม
พร้อมรับผิด 

จัดท ำคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยำบำลบ้ำนม่วง 

เพื่อเป็นคู่มือให้บุ
คลกรในองค์กรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต 

จ ำนวนครั้งของกำร
ทบทวนควำมเส่ียง
เพื่อปรับปรุงคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 ครั้ง/ป ี ไตรมำส 2 

 2. เพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้มี
ควำมโปร่งใสใช้ดุลย
พินิจโดยชอบด้วย
กฎหมำย 

จัดท ำระบบกำรควบคุม
ภำยใน ประจ ำปี 2565 

เพื่อให้ผู้บริหำร/ 
ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนิน
กิจกรรม
กระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรบริหำร
ควำมเส่ียงตำม
แนวทำงของ
กระทรวง
สำธำรณสุข 

ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำระบบ
ควบคุมภำยใน 

ระดับ 5  ไตรมำส 2 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนิน
โครงกำร 

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ในกำรปรำบปรำมทุจริต 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

1.จัดท ำมำตรกำร/
แนวทำงกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์/
แนวทำงเป็นคู่มือให้บุ
คลกรในองค์กรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

จ ำนวนเรื่องท่ีจัดท ำ 1 ครั้ง / ป ี ไตรมำส 1 

  2.จัดให้มีศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนด้ำน
กำรทุจริต 

เพื่อให้มีช่องทำงใน
กำรรับแจ้งเบำะแสฯ
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อผู้แจ้ง 

มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ช่องทำงร้องเรียน 
แจ้งเบำะแสออนไลน์ 
หน้ำเว็บโรงพยำบำล
บ้ำนม่วง 

ไตรมำส 1 

 2. พัฒนำ
เครือข่ำยและ
บูรณำกำร
กระบวนกำรด้ำน
กำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 

กำรให้ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีเฝ้ำระวัง
แจ้งเบำะแสและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
หน่วยงำน 

เพื่อให้ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีเฝ้ำระวัง
แจ้งเบำะแสและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
หน่วยงำน 

จ ำนวนเรื่องท่ีให้
ควำมรู้ 

2 ครั้ง / ป ี ไตรมำส 1 - 4 

 

 
(นำยสด  อุดมฉวี) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 

 

(นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงำน : โรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

หัวข้อ : ขออนุญำตเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. บันทึกข้อควำมลงนำมในแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
2. แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 3. หนังสือเวียนประกำศฯ 
 
Link ภำยนอก : www.bmhos.com 
หมำยเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 

 (นำงสำวทิพย์สุดำ  พิมพ์มะสอน) 
                                         ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรพัสดุ 
                                       15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นำยสด  อุดมฉวี) 
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
15 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 


