
 

                      บนัทึกขอ้ความ 
 

สว่นราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร034-672-612-140 
 

ที่    กจ.0032.301/พิเศษ                                      วนัที ่4 มีนาคม  2564 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจติพอเพียงด้านทุจริต” 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
เรยีน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
  

 เรื่องเดมิ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็น
การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย  

ข้อเท็จจริง 
 เนื่องจากการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และการตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จ านวน ๒4 ข้อ 

 กลุ่มงานบริหารได้ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 เสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและพิจารณาลงนามอนุมัติแผนๆตามที่เสนอ  

ข้อพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือให้ใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน 
ITA ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 

                                                                           (นางสาวชฎาพร  หิรโิสภาพร)                                                                               
                                                                           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป         
                         

 
                             ขออนมุตั ิ
 

 
                     (นายประวัติ   กิจธรรมกูลนิจ) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
    รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

 



    บนัทกึขอ้ความ  
 

สว่นราชการ  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 034-672612-5 ต่อ 141 
 

ที ่ กจ 0032.301/พิเศษ                                  วนัที ่    4  มีนาคม 2564 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตของ 
        โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
 

เรยีน  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 
 

   ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง                 
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์                   
(EB 21 - EB 22) 

 

                    เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานและมีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์             
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม ในวันที่ 10 มีนาคม 2564   เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ด่านมะขามเตี้ย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
        
 

     (นายประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
                                     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บนัทกึขอ้ความ  
 

สว่นราชการ  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 034-672612-5 ต่อ 141 
 

ที ่ กจ 0032.301/พิเศษ                                  วนัที ่  30 มกราคม 2563 
 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
        โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
 

เรยีน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
 

   ตามที่ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงการด าเนินงานตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชี้แจงการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริม
การปฏิบัติงานด้วยจิตพอเพียง ด้านทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน อีกทั้งเป็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมอันสุจริตในการปฏิบัติงาน ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต นั้น 
 

                     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน
ดังกล่าว ขอรายงานผลการด าเนินงานและชี้แจงดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล             
ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาตเผยแพร่ ผลการประชุมดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  http://www.danmakhamtiahospital.go.th และจัดท าหนังสือแจ้งเวียน                   
ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยรับทราบต่อไป  

 
         
 
            ( นางสาวชฎาพร  หิริโสภาพร ) 
                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
 
 
           ทราบ/อนุมัติ 
 
         
 
  (นายประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
     



 
สรปุผลการจดัประชุมเรื่องผลประโยชนท์บัซ้อน ปงีบประมาณ 2562 

  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562 EB22 หน่วยงานต้องให้มีการ
ประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดการประชุมเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน เนื้อหาในการจัดประชุมแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการไปท าประโยชน์ส่วนตน 
 2. เจ้าหน้าที่มาเข้าประชุมไม่ตรงเวลาที่ก าหนด 
 3. การใช้ยานพาหนะทางราชการ 
มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจ านวน 145 คน เข้าประชุมจริง 51 คน ในวันที่ 29 มกราคม 2563               
ณ ห้องประชุมดวงแก้ว โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โดยมี นางเบ็ญจา ใจสบาย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ               
ช านาญการพิเศษ ไม่ได้ใช้เงินประมาณในการจัดการประชุมดังกล่าว ฯ 
 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ควรมีเอกสารการประชุม 
 2. อยากให้บุคลากรได้เข้าร่วมทุกคน 
 3. อยากให้มีการจัดประชุมลักษณะนี้ สม่ าเสมอ 
 4. อยากให้เพ่ิมเวลาในการจัดประชุม 
 5. วิทยากร สนุกและน าเสนอได้ดี เข้าใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บนัทกึขอ้ความ  
 

สว่นราชการ  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 034-672612-5 ต่อ 141 
 

ที ่ กจ 0032.301/พิเศษ                                  วนัที ่  31 มกราคม 2563 
 

เรื่อง  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

เรยีน  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ (ITA) ของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้ ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และวาง
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น  
 

  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ได้จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ได้ถือปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

 
        
 

     (นายประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
                                     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นภมูภิาค 
โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้ อ าเภอดา่นมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบรุี 

เรื่อง โครงการประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง “การปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อนจติพอเพียงต้านทจุริต” 
ปีงบประมาณ 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในสงักัดโรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้ 

ชื่อหนว่ยงาน: โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
วัน/เดือน/ปี : 1 มีนาคม 2564 
หัวข้อ :โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต”         

ปี 2564 
         ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต”         

ปี 2564 
         ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 
Linkภายนอก: ไม่มี 
หมายเหต:ุ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
                            
                     ผูร้บัผดิชอบการให้ข้อมลู                                          ผูอ้นมุตัริบัรอง 
 
  
                    (นางสาวชฎาพร  หิริโสภาพร)                               (นายประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ)                                                                               
              ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
                       วันที่ 1 มนีาคม 2564                                       วันที่  1 มีนาคม 2564 
 

 
  ผูร้บัผดิชอบการน าข้อมลูขึน้เผยแพร่ 

 

 
                                                      (นายจิรายุ  พุ่มฉายา)                                                  
                                                   ต าแหน่ง   พนักงานบริการ        
                                                     วันที่  1 มีนาคม 2564 
 

 
 

 

 


