
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 0-5506-1079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/1    วันท่ี   11  พฤศจิกายน  ๒๕๖5                           . 

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  เรื่องเดิม 

          กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ  (MOPH Open Data  Integrity  and  Transparency  Assessment : MOIT )  
ในสวนของ  MOIT 16 กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปของหนวยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไวตามคูมือการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ๒๕๖5 โดยตองสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่งคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 , ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) , แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ขยายตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหใชไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 ทั้งนี้ สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน ใหเปนไปตามแนวทางปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และตามบริบทของหนวยงาน  

ขอพจิารณา 

กลุมงานบริหารทั่วไป  ไดจัดทำแผนปฏบิัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ขอเสนอ 

เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

            
                                                      (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                     อนุมัติ 

           
                                               (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
 



 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ วัดโบสถ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 
กลยุทธที่ ๑ แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริต 

การออกตรวจสอบภายใน  
โดยใชระบบการควบคุม
ภายในขับเคลื่อนกำกับ
ติดตามการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับ  

ระดับความสำเร็จของ
หนวยงานไมถูกตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

รพ.วัด
โบสถ/
สสอ./รพ.
สต.ใน
เครือขาย 

- ม.ค.๖5 -
ก.พ.๖5 

ประสิทธิภาพการ
ปองกันยับยั้งการ
กระทำความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ 

คณะทำงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
คปสอ.  
วัดโบสถ 

 
 

   ลงชื่อ    ผูเสนอแผน    ลงชื่อ  ผูอนุมัติแผน 
           (นายพนม  พรหมเมศร)                                                       (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 

     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 
 



 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ยุทธศาสตรที่ ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 
 

กลยุทธที่ ๒ แนวทางการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค เสริมสราวความ
ตระหนักใหบริการบุคลากรมี
ความพรอมรับผิด
(Accountability) 
 
 
 

การประกาศและเผยแพร
เจตจำนงและนโยบายตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารภายใน
หนวยงานและเผยแพรตอ
สาธารณชน 
 
 

หนวยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง
และวางระบบ
ปองกันการทุจริต 

ผูบริหาร
บุคลากร 
สาธารณสุขใน
สังกัด
โรงพยาบาลวัด
โบสถ 

-    ธ.ค.๖4  -
ก.พ.๖5 

ดัชนีความพรอมรับ
ผิด คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
บริการงานของ
หนวยงานสูงข้ึน 

-คณะทำงาน
ตรวจสอบ
ภายในรพ.  
วัดโบสถ 

 
 
 

   ลงชื่อ   ผูเสนอแผน               ลงชื่อ    ผูอนุมัติแผน 
                       (นายพนม  พรหมเมศร)                                                    (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 

     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 



 

 

แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ตามแผนปฏิการปองกัน 
ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 

 

ลำดับ วันที ่ เวลา หนวยบริการ หมายเหตุ 

1 
 

ม.ค.๖5 -ก.พ.๖5 
08.30 – 16.30 น. 

รพ.สต.ทางาม 
รพ.สต.ทอแท 

 

   รพ.สต.บานทอแท  

2 
ม.ค.๖5 -ก.พ.๖5 08.30 – 16.30 น. 

รพ.สต.หินลาด 
รพ.สต.บานยาง 

 

   รพ.สต.น้ำคบ  

3 
ม.ค.๖5 -ก.พ.๖5 08.30 – 16.30 น. 

รพ.สต.คันโชง 
รพ.สต.หวยเจียง 

 

   รพ.สต.ทาขอนเบน  
 
หมายเหตุ  กำหนดการออกตรวจฯ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 0-5506-1079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/2    วันท่ี  11   พฤศจิกายน  ๒๕๖5                           . 

เรื่อง ขออนุมัตแิผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5            . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  เรื่องเดิม 

          กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT )  ใน
สวนของ MOIT 16 กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2565 นั้น 

ขอพจิารณา 
ชมรมจริยธรรม ไดจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำป

งบประมาณ 2565 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ขอเสนอ 

เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 

            
                                                      (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                     อนุมัติ 

           
                                               (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 0-5506-1079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/3    วันท่ี   11 พฤศจิกายน  ๒๕๖5                           . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏบิัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการ  

สงเสริมคุณธรรมของชมรมจรยิธรรม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน                        . 
เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

          ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ 
จะตองมีการจัดทำและเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 16 นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน 
และผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

 

                   
                                                      (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
                                                       อนญุาต 
 

           
                                               (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

  

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2565 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  11 พฤศจิกายน 2565 
หัวขอ: แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
Link ภายนอก: ไมLink ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                 
                  (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ)์ 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.. 11. เดือน..พฤศจิกายน. พ.ศ. 2565..         วนัท่ี....11.. เดือน..พฤศจิกายน.. พ.ศ. ..2565.. 
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