
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/74    วันท่ี    16   ธันวาคม ๒๕๖3                        .                                

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการ                                                                                            .                                                                                                                   

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

                    ตามที่กลุมงานบริหารทั่วไป ไดรับอนุมัติโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น 

                กลุมงานบริหารทั่วไป มีความประสงคขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำโครงการ ในวันที่ 12 
มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 08.3๐ น. ถึง ๑5.0๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ โดยมีผูเขาอบรม 
จำนวน 31 คน และหากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขออนุญาตนำเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ
กับการดำเนินกิจกรรมดังกลาว ขึ้นเผยแพรผานทางเว็บไชตของหนวยงานตอไป 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  

             
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 อนุมัต ิ/ อนุญาต 
 

                                           
                                            
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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  (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



1. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

2. ชื่อโครงการ  อบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัด 
 โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำป 2564  

3. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกำหนดเปนกลยุทธ

ท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งถือเปน
การยกระดับใหการประเมินไดผลการประเมินและมีแนวทางในการพัฒนายกระดับการดำเนินงานของหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล 1.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 2564 จึงไดจัดโครงการอบรมให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล 1.1ขออนุมัติจัดทำ
โครงการ 2564 ประจำปงบประมาณ 2564  โดยบูรณาการจากแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตาน (ศปท) กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร อัน
ไดแก ๑. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการปองกันและตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคสวนใน
การรักษาประโยชนสาธารณะ และใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒. บูรณาการหนวยงานทุกภาค
สวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและพัฒนาเครือขายในประเทศ ๓. พัฒนาความรวมมือเครือขายการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางประเทศ ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และ ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายใตแผนแมบทการ
ปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

สืบเนื่องจากสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง เจตนาหรือไม
เจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้ เปนการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตวัเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ 
ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นอง หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจึงตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ดังนั้น โรงพยาบาล 1.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 2564 จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในหนวยงาน ผานการประชุมผูบริหารกับเจาหนาท่ี โดยใหเจาหนาท่ีทำงานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน และ
เปนการปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
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4. วัตถุประสงคโครงการ 
๔.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานในโรงพยาบาล 

1.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 2564 ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความรูความเขาใจในเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชการประเมินการรับรู จาก
เครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๔.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
คุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต 
สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการไทยใสสะอาด 

5. เปาหมาย 
เจาหนาทีโ่รงพยาบาลวัดโบสถ จำนวน 40 คน 

6. พื้นท่ีดำเนินการ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

7. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต 

8. วิทยากร 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ และหัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
วันที ่12  มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา 08.30 - ๑5.3๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ  

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไมใชงบประมาณ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 

12. การประเมินผลและตัวชี้วัด 
๑๒.๑ ขาราชการ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับ

ซอน   
๑๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity & 

Transparency Assesment : ITA) ของโรงพยาบาลวัดโบสถ มีคะแนนประเมินรอยละ ๙2 ขึ้นไป 
๑๒.๓ หนวยงานในสังกัด โรงพยาบาลวัดโบสถ ดำเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

สอดคลองกับแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
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13. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑๓.๑ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปรงใสใน

หนวยงาน 
๑๓.๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
๑๓.๓ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ เปนองคกรที่โปรงใสและมีธรรมาภิบาลเปนท่ียอมรับตามหลัก

สากล 
๑๓.๔ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ยกระดับการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น จนเกิดเปน

ภาพลกัษณที่ดีและมีความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผนดิน 

14. การอนุมัติโครงการ 
 
     

                                                                                
            (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                                 อนุมัต ิ/ อนุญาต 
 
 

                                           
                                            
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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กำหนดการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต 

แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 5 มกราคม 256๔ เวลา 08.30 - 15.00 น. 

ณ หองประชมุราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 
--------------------------------------------- 

 
เวลา 08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนผูเขารวมการอบรม  
เวลา 09.00 - ๑2.00 น.      – นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ ์ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ กลาวถึง 
 นโยบายของผูบริหารโรงพยาบาลวัดโบสถ ในการปองกันการรับสินบนและผลประโยชนทับ
ซอนของโรงพยาบาล 
เวลา ๑3.00 - ๑5.0๐ น. - หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ บรรยายใหความรู ดังนี้ 
   หัวขอ 1. ความเปนมาของหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 
  หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assesment : ITA)   
   หัวขอ 2. การปองกันผลประโยชนทับซอน ดวยหลักการจิตพอเพียงตานทุจริต  
 - กลาวปดการอบรม 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วีดีทศัน์ : ผลประโยชน์ทบัซอ้น ??



ผิดจรยิธรรม มีประโยชนท์บัซอ้น 
ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ

บางกรณีไม่ผิดกฎหมาย 
แตผิ่ดจรยิธรรมและไม่เหมาะสม 
บางกรณีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ

ไม่ผิดกฎหมาย 
ไม่เป็นประโยชนท์บัซอ้น 
แตไ่ม่เหมาะสม ไม่สมควรกระท า





รูปแบบของการขดักนัระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ ผลประโยชน์ส่วนรวม







ส านกังาน ป.ป.ช. ไดก้ าหนดเพิ่มเติม อีก ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๘ และ ๙  ดงัน้ี



ต้นตอ
ผลประโยชน์ทับซ้อน







ระบบความคดิ (คดิแบบระบบเลข)
คดิแบบฐาน 10 (Analog ) 
ระดบัของผดิ ถงึถูก 
ผดิ 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9 ถูก

คดิแบบฐาน 2 (Digital ) 
คดิแยกแยะ ถูก-ผดิ 
0  เท่ากบั ไม่ใช่ /ผดิ
1  เท่ากบั ใช่/ถูก



DigitalAnalog





วีดีทศัน์ : จากลูกชายคนเดียว... ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของบา้น สอบครูผูช่้วยจนไดท่ี้หน่ึงของรุ่น 
และก าลงัจะมีครอบครัวท่ีแสนอบอุ่น แต่ทุกอยา่งก าลงัจะเปล่ียนไป เพราะเขา.....





3 ห่วง 

2 เง่ือนไข

4 มิติ



STRONG MODEL





STRONG :
จิตพอเพียงตา้นทุจริต

องค์กร โปร่งใส สุจริต

ผู้บริหาร วฒันธรรม 
และ ค่านิยม สุจริต

บุคลากร พอเพยีง 
ตระหนักรู้ ต่ืนตัว ต่อต้าน

วตัถุประสงค์
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
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ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

wbh
Typewritten text
วันที่ 12  มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 08.30 - ๑5.3๐ น. 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/6.2    วันท่ี    15   กุมภาพันธ ๒๕๖4                           .                             

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียง 

ตานทุจริตประจำป 2564                                                                                                  .                                                                                                                     

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามที่ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดรับอนุมัติจัดทำโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริตแกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป ๒๕๖4 นั้น 

ในการนี้ ไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน จิตพอเพียงตานทุจริต เรียบรอยแลว ในวันที่ 12 มกราคม ๒๕๖๔ จึงขอสรุปผลการดำเนินโครงการ
ดังกลาว ตามรายละเอียดแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

  

             
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                     ทราบ 
 
 

                                             
                                              
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากร 
ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป 256๔ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ      นายพนม  พรหมเมศร 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบกลุมงานบริหารทั่วไป 
4. วัน เวลา สถานท่ีจดัโครงการ 12 มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 - 14.30  ณ หองประชุมราชาวดี 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 
5. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานใน 
โรงพยาบาลวัดโบสถตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๒ ขาราชการและเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความรูความเขาใจในเก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชการประเมิน
การรับรู จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
๕.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประพฤติตนและ
ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมในการเชิดชูความ
ดี ความซื่อสัตยสุจริตสงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการไทยใส
สะอาด 

6.  งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

     7.  ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอนจิตพอเพียงตานทุจริต 
 

มผีูเขารวมอบรม จำนวน 31 คน 

 
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามที่กำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 ขาราชการบุคลากรทีเ่ขารับการอบรม มีความ

เขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
-จากการตอบแบบสอบถามรอยละ 90 
เจาหนาที่มีความเขาใจในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน  

2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assesment : ITA)ของ
โรงพยาบาลวัดโบสถมีคะแนนประเมินรอยละ 
๙๒ ขึ้นไป 
 

- อยูระหวางรอผลการประเมิน 

 

 



-๒- 

 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามที่กำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
3 หนวยงานในสังกัด โรงพยาบาลวัดโบสถ

ดำเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นสอดคลองกับแผนแมบทการ
ปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

-ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 2 จะดำเนินการ
ภายในเดือน มกราคม- มีนาคม256๔ 
-ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 1 อยูระหวาง
ดำเนินการ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 
256๔ 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม 

     9.  การประเมินจุดออน/ปญหา อุปสรรค ของโครงการ     

 - การจัดเตรียมการฝกอบรมมีเวลานอยและเรงรดั เพื่อใหทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
 - ผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. ไมไดเขารวมการอบรมทุกคน  

10.  แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งตอไป 
 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

๒.ใหผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. เขารวมการอบรม เพื่อใหตระหนักวาเรื่องผลประโยชน 
 ทับซอนเปนเรื่องใกลตัว ทุกคนตองทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ สมารถวิเคราะหไดวา     

สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบัติ หรือไมควรปฏิบัติ เพ่ือเปนการปองกัน และแกไขปญหาผลประโยชน
ทับซอน 

11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถามี)    

  1)ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม 
  2)หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
  3)รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ 
  4)คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 
  5)รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
  6)จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)หนังสือตอบรับวิทยากร 
  8)รายงานการประชุม  

                                                            
ลงชื่อ................................................................ผูจัดทำรายงาน 

( นายพนม  พรหมเมศร ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 

 
    ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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   (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 

 

 
หลักฐานเชิงประจักษ EB 21 
ภาพถายโครงการอบรมใหความรู 

เรื่อง เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต 
วัดโบสถประจำป 2564 

วันที่ 12 มกราคม 256๔ เวลา 08.30- 15.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 

หลักฐานเชิงประจักษ EB 21 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/6.3    วันท่ี    16   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          .                             

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนจิตพอเพียงตานทุจริต ประจำป 256๔                                                                             .                       

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔กำหนดใหสวนราชการ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต  
ประจำป 25๖๔ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ(Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment) EB ๒๑ นั้น 

ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต ประจำป 256๔ บน website ของ
หนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 

  

            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                     อนุญาต 
 
 

                                             
                                              
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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 (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)

wbh
Typewritten text
   



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  17 กุมภาพันธ 256๔ 
หัวขอ: รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 จิตพอเพียงตานทุจริต ประจำป 256๔ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 จิตพอเพียงตานทุจริต ประจำป 256๔ 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรบัรอง 
 

                                                                                  
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....17..... เดือน..กุมภาพันธ...พ.ศ..256๔...        วันท่ี...17.... เดือน....กุมภาพันธ...พ.ศ...256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


