
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /112                              วันท่ี   21 กุมภาพันธ 2566 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดอบรมเสรมิสรางพัฒนาทางดานจรยิธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 

           และปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจรติศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง 
           สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ตามท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติการ คปสอ.นิคม
น้ําอูน ประจําป 2566 ซ่ึงแผนปฏิบัติการดังกลาวกําหนดจัดประชุมกําหนดมาตรการกลไก วางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามขอกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
ในการปฏิบัติราชการ 
  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จึงขออนุมัติจัดอบรมเสริมสรางพัฒนา
ดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมเล็ก 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน และหรือผูเก่ียวของเขารวมประชุม
ท้ังหมด 20 คน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

-  อนุมัติ         
     
 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                  นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 



แผนปฏิบัติการอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
           และปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง 

           สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมเล็ก โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 

ลําดับ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 
1 อบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการ

รักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย
และปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนและเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนไดรับความรูเสริมสรางพัฒนา
ทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิให
กระทําผิดวินัย และปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 20 คน 

      

 

 





















ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

28  โครงการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใส

1.1 กิจกรรมการพัฒนาดานคุณธรรม

จริยธรรมและวินัยบุคลากร

สาธารณสุขประจําปงบประมาณ 

2566

เจาหนาที่ คปสอ. 

นิคมน้ําอูน จํานวน 

120 คน 1 ครั้ง / ป

กันยายน 2566

       15,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

1.2 อบรมเสริมสรางพัฒนาทางดาน

จริยธรรมการรักษาวินัยรวมทั้งการ

ปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและ

ปองกันผลประโยชนทับซอนใน

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption Education) 

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

 พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

คณะกรรมการ

บริหารโรงพยาบาล

นิคมน้ําอูน  และ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

 จํานวน 20 คน

กุมภาพันธ 2566

         5,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

2. กิจกรรมการสงเสริมใหความรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมความรูเพื่อตอตานการทุจริต

เจาหนาที่ โรงพยาบาล นิคม

น้ําอูน จํานวน 102 คน 1 ครั้ง

 / ป

ธันวาคม 2565

       50,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

4. กิจกรรมการประชุมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2567

คณะ

กรรมการคปสอ.

นิคมน้ําอูน จํานวน 

20 คน 1 ครั้ง/ป

กันยายน 2566

         3,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

5. กิจกรรมการประชุม E-meeting 

คปสอนิคมน้ําอูน ประจําป 

งบประมาณ 2566 และประชุม คป

สอ.นิคมน้ําอูนประจําปงบประมาณ 

2566

คณะ

กรรมการคปสอ.

นิคมน้ําอูน    

จํานวน    20 คน 12

 ครั้ง / ป

ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2

 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 

ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่ 6 

มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7 เมษายน

 2566 ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 

2566 ครั้งที่ 9 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 10 กรกฎาคม 2566 ครั้ง

ที่ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 12 

กันยายน 2566

         6,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

6. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในการรับนิเทศงาน คปสอ.นิคมน้ําอูน

 ปงบประมาณ 2566

เจาหนาที่ คปสอ. 

นิคมน้ําอูน จํานวน 

120 คน 2 ครั้ง / ป

ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2565 - 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 มีนาคม

 2566 - พฤษภาคม 25656        20,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

7. กิจกรรมการประชุมการบริหาร

จัดการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

ประจําปงบประมาณ 2566

คณะกรรมการ

บริหารโรงพยาบาล

นิคมน้ําอูน   จํานวน

    10 คน 12 ครั้ง /

 ป

ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2

 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3 

ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 4 

มกราคม 2566 ครั้งที่ 5 

กุมภาพันธ 2566 ครั้งที่ 6 

มีนาคม 2566 ครั้งที่ 7 เมษายน

 2566 ครั้งที่ 8 พฤษภาคม 

2566 ครั้งที่ 9 มิถุนายน 2566 

ครั้งที่ 10 กรกฎาคม 2566 ครั้ง

ที่ 11 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 12 

กันยายน 2566

         3,000.00 UC
อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป



ยุทธศาสตรที่ 4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ
 งบประมาณ

(บาท)

แหลง

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2566

หนวยงาน…………คปสอ. นิคมน้ําอูน…………………………..

กิจกรรมการประชุมชี้แจงเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และเจาหนาที่

 คปสอ. นิคมน้ําอูน

เจาหนาที่ 

โรงพยาบาล นิคมน้ํา

อูน จํานวน 102 คน

 2 ครั้ง / ป

ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2

 มีนาคม 2566
 - UC

อาภากร  แกวมุงคุณ 

กลุมงานบริหารทั่วไป

กิจกรรมการอบรมการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใสในภาครัฐ

2 แหง มีนาคม 2566  - สสจ อาภากร  แกวมุงคุณ 

พัฒนา  ไชยชมพู

29 โครงการพัฒนาองคกร

คุณภาพ

1.1กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัย

ของผูปวยอยางยั่งยืน

1 ครั้ง/ป พ.ค. - ก.ค. 2566          5,000.00 UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

 - ประเมินสวนขาดหาโอกาสพัฒนา

ยกรับคุณภาพและความปลอดภัย

วิเคราะหและปรับปรุงอยางเปนระบบ

80 คน  - UC นางสุกัญญา  สัตถาผล

 -ตามรอยระบบประเมินความกาว

และสรุปบทเรียน เติมเต็มมาตรฐาน

และวัดผลไดจริง เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพที่ตอเนื่องและวัดผล

ไดจริง



 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /113                              วันท่ี   21 กุมภาพันธ 2566 

เรื่อง  การอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและปองกัน 

          ผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข  
          (ฉบบัปรับปรงุ) พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เรียน  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จะดําเนินการจัดอบรมเสริมสรางพัฒนา
ดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมเล็ก 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน และหรือผูเก่ียวของเขารวมประชุม
ท้ังหมด 20 คน 
  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
กําหนด 

  จึงเรียนมาทราบและพิจารณา  
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 



การอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
และปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมเล็ก โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
เวลา หัวขอการอบรม 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00 น. – 09.30 น. - พิธีเปด และบรรยายพิเศษ โดย นางสุกัญญา  สัตถาผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญ

การ หัวหนากลุมงานการพยาบาล 
09.30 น. – 10.30 น. “เสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทํา

ผิดวินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565” 
วิทยากร นายวิษณุ  เกตุรุน  รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

10.45 น. – 12.00 น. “เสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565” 
(ตอ) 
วิทยากร นายวิษณุ  เกตุรุน  รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. “การปองกันผลประโยชนทับซอน” 

วิทยากร นายเมธี  สุขสรอย  เภสัชกรชํานาญการ 
14.14 น. – 16.00 น. “การปองกันผลประโยชนทับซอน” (ตอ) 

วิทยากร นายเมธี  สุขสรอย  เภสัชกรชํานาญการ 
 

หมายเหตุ 1. กําหนดการอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  2. ภาคเชา พักรับประทานอาหารวาง 10.30 น. - 10.45 น. 
      ภาคบาย พักรับประทานอาหารวาง 14.30 น. - 14.45 น. 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......21 กุมภาพันธ 2566.............................................................................................. 

หัวขอ: .......จัดอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรกัษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและ

ปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 2566 ................................... 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....จัดอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 2566....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...21...เดอืน.......ก.พ......พ.ศ..2566.......       วันท่ี... 21...เดือน.......ก.พ......พ.ศ..2566.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี... 21...เดือน.......ก.พ......พ.ศ..2566.......                   

 

 
 




	                      บันทึกข้อความ
	MOIT 20-2.pdf
	                      บันทึกข้อความ

	20230315110106_2015027188.pdf
	                      บันทึกข้อความ
	แผนปฏิบัติการปี
	ยุทธ4แผน11





