
    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง    โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓3.๓๐๑/พิเศษ                         วันที่    12 กันยายน 2565   

เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน) 
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

  ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน นั้น 
  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบม ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน(ตามรายละเอียดท่ีแนบเรียนมาพร้อมนี้) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

 (นายสด  อุดมฉวี) 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

1.ปลูกฝังจิตสำนึก
ให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

1. อบรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกและ
ค่านิยมในการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการอบรม
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ไตรมาส 3 ดำเนินการเรียบร้อย 

  2. ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
แนวทางในการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

จำนวนครั้งท่ี
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1 ครั้งต่อป ี ไตรมาส 4 ดำเนินการเรียบร้อย 

 2. วางระบบ
รากฐานการนำ 
ค่านิยม MOPH 
เป็นรากฐานในการ
สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

1. จัดทำค่านิยม
โรงพยาบาล ตาม 
MOPH 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบนโยบายตาม
ค่านิยมของส่วน
ราชการ 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีทราบนโยบาย
ตามค่านิยมของ
ส่วนราชการ 

ร้อยละ 80 ไตรมาส 3 ดำเนินการเรียบร้อย 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 

หมายเหตุ 

 
สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.สร้างความ
ตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับ
มีความพร้อมรับ
ผิด 

จัดทำคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลบ้าน
ม่วง 

เพื่อเป็นคู่มือให้บุ
คลกรในองค์กรมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

จำนวนครั้งของการ
ทบทวนความเส่ียง
เพื่อปรับปรุงคู่มือ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1 ครั้ง/ป ี ไตรมาส 2 ดำเนินการเรียบร้อย 

 2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใสใช้
ดุลยพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

จัดทำระบบการ
ควบคุมภายใน 
ประจำปี 2565 

เพื่อให้ผู้บริหาร/ 
ผู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินกิจกรรม
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
บริหารความเส่ียง
ตามแนวทางของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับความสำเร็จ
ในการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 5  ไตรมาส 2 ดำเนินการเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนิน
โครงการ 

หมายเหตุ 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามทุจริต 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปราบปราม
การทุจริต 

1.จัดทำมาตรการ/
แนวทางการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์/
แนวทางเป็นคู่มือให้
บุคลกรในองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

จำนวนเรื่องท่ี
จัดทำ 

1 ครั้ง / ป ี ไตรมาส 1 ดำเนินการเรียบร้อย 

  2.จัดให้มีศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนด้าน
การทุจริต 

เพื่อให้มีช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแสฯ
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อผู้แจ้ง 

มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ช่องทางร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสออนไลน์ 
หน้าเว็บโรงพยาบาล
บ้านม่วง 

ไตรมาส 1 ดำเนินการเรียบร้อย 

 2. พัฒนา
เครือข่ายและ
บูรณาการ
กระบวนการ
ด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

การให้ความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
เฝ้าระวังแจ้ง
เบาะแสและ
ต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงาน 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้า
ระวังแจ้งเบาะแส
และต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

จำนวนเรื่องท่ีให้
ความรู้ 

2 ครั้ง / ป ี ไตรมาส 1 - 
4 

ดำเนินการเรียบร้อย 

 

 

(นายสด  อุดมฉวี) 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

(นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต(รอบ 12 เดือน) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                       12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 



 


