
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/30.5            วันท่ี   18   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต 

 และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยประจำปงบประมาณ 2565                                                                                                                                                     

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามท่ี โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2565 และในไตรมาสท่ี 2 กำหนดใหมี
การรายงานผลในการดำเนินการตามแผน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 รอบไตรมาสท่ี 
2 ดังนี้ 

1.แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

ลำดับ วันท่ี เวลา หนวยบริการ สถานะ 

1 

 

11 ม.ค . 65 

 

08.30 –16.30 น. 

รพ.สต.คันโชง 

รพ.สต.หวยเจียง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

   รพ.สต.ทาขอนเบน ออกตรวจแลว 

2 

 

17 ม.ค . 65 

 

08.30 –16.30 น. 

รพ.สต.หินลาด 

รพ.สต.บานยาง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

   รพ.สต.น้ำคบ ออกตรวจแลว 

3 

 

18 ม.ค . 65 

 

08.30 –16.30 น. 

รพ.สต.ทางาม 

รพ.สต.ทอแท 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

   รพ.สต.บานทอแท ออกตรวจแลว 

 

 

 

 

 

 

 



 2. การประกาศและเผยแพรเจตจำนงและนโยบายตอตานการทุจริตของผูบริหารภายใต

แนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาดรวมตานทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) ประจำป ๒๕๖5 ภายใน

หนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด

(Accountability) ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาตใหนำเผยแพรผานเว็บไซตหนวยงานตอไป 

                    

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

       ทราบ / อนุญาต 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 



 

คำนำ 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( Integrity 
&Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ 
ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT )
ในสวนของ MOIT 16 กำหนดใหสวนราชการตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปของหนวยงาน ตามแนวทางท่ีกำหนดไวตามคูมือการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำป ๒๕๖5 โดยตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ังคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัย
การทุจริต,ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 , แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีขยายตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหใชได
ตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบใหขยายกรอบเวลาการใชแผนแมบทฯ 
เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0217/ว 756 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ท้ังนี้ 
สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
หนวยงาน ใหเปนไปตามแนวทางปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต และเปนไปตาม
บริบทของหนวยงาน 

   รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือรายงานผลท่ีได
จากการดำเนินการตามแผน เพ่ือใหผูบริหารโรงพยาบาลวัดโบสถ ไดรับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือขอ
ปฏิบัติ ในกรณีท่ีตรวจพบความไมโปรงใสในการดำเนินงานของเจาหนาท่ีในหนวยรับตรวจ ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA ในขอ MOIT 17 ท่ีกำหนดใหมี
การรายงานผลดังกลาวใหผูบริหารหนวยงานไดรับทราบ และอนุญาตใหนำรายงานเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน
ตอไป 

           กลุมงานบริหารท่ัวไป 
   มีนาคม 2565 

 



 

สารบัญ 

 เรื่อง หนา 

1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และ 

   ประพฤติมิชอบ 1 

2. แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ 

   ประพฤติมิชอบ  2 

3. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสวนตำบล  3 

4. รายงานผลการเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด(Accountability)  7 

5. ภาพโครงการ 7 

6. เอกสารอางอิง 8 
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รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 

 
โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 และในไตรมาสท่ี 2 กำหนดใหมีการรายงานผลในการดำเนินการ
ตามแผน  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 รอบไตรมาสท่ี 2 
ดังนี้ 

1.แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 

ลำดับ วันท่ี หนวยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 
 

11 ม.ค . 65 

 

08.30 –16.30 น. 

รพ.สต.คันโชง 

รพ.สต.หวยเจียง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

   รพ.สต.ทาขอนเบน ออกตรวจแลว 

2 
 

17 ม.ค . 65 

 

08.30 –16.30 น. 

รพ.สต.หินลาด 

รพ.สต.บานยาง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

   รพ.สต.น้ำคบ ออกตรวจแลว 

3 
 

18 ม.ค . 65 

 

08.30 –16.30 น. 

รพ.สต.ทางาม 

รพ.สต.ทอแท 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

   รพ.สต.บานทอแท ออกตรวจแลว 

 

  2. การประกาศและเผยแพรเจตจำนงและนโยบายตอตานการทุจริตของผูบริหารภายใต

แนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาดรวมตานทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) ประจำป ๒๕๖5 ภายใน

หนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด

(Accountability) ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา 13.๓๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 
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แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจำป 2564 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 รอบ  ๖  เดือน       รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เปาหมาย 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหตุ งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หนวยงาน 

ผล 
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ 
ซ่ือสัตยสุจริต 

สรางกลไกการ
ปองกันการทุจริต 

สรางประสิทธิภาพ
ในการปองกันการ

ทุจริต 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับความสำเร็จ
ของหนวยงานไม
ถูกตรวจสอบจาก
หนวยงานภายใน
และหนวยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

รพ.วัดโบสถ/
สสอ./รพ.
สต.ใน
เครือขาย 

ประสิทธิภาพการ
ปองกันยับยั้งการ
กระทำความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

- - - 
 / / 

 

๒. เสริมสราวความตระหนัก
ใหบริการบุคลากรมีความ
พรอมรับผดิ(Accountability) 

หนวยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง
และวางระบบ
ปองกันการทุจริต 

ผูบริหาร
บุคลากร 
สาธารณสุข
ในสังกัด
โรงพยาบาล
วัดโบสถ 

ดัชนีความพรอม
รับผิด คณุธรรม
และความโปรงใส
ในการบริการงาน
ของหนวยงาน
สูงข้ึน 

- - - 
/  / 
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แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจำป 2565 

ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ     

 

 ปญหาอุปสรรค 

− การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไมใชงบประมาณ ทำใหไมสามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาอบรมได 

− บุคลากรของหนวยงานบางสวนยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบท่ีเคยปฏิบัติมาไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำใหการทำงานลาชา และไมเปนไปตามเปาหมาย 

− ขาดกำลังบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีตามสายงานท่ีกำหนดทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 
 

 

 ขอเสนอแนะ 

− ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหนวยงานมาดำเนินการอบรมใหความรู 
− ดวยภาระงานของเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูปฏิบัติมีคอนขางมาก และใชเวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ทำใหการดำเนินงานตามแผนอาจไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร 
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- 7 - 
รายงานผลการเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด(Accountability) 

ภาพถายการลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ 256๔ 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ 256๕ เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



- 8 - 
เอกสารอางอิง 

 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 2021 Open Data  
 to Transparency, 2563. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  18 มีนาคม  2565 
หัวขอ รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 

 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถประจำปงบประมาณ 2565 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
  รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 

 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถประจำปงบประมาณ 2565 

ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.....18... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564..           วันท่ี.....18... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564 

 

 
วันท่ี.....18... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564. 

 
 



 

 

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

 

ลำดับ วันท่ี 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 กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/29            วันท่ี   15   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ

ชมรมจรยิธรรมประจำปงบประมาณ 256๕                                                             .                                                                                                                                                

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

          ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 17 กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

  ในการนี้ ชมรมจริยธรรมขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอรมรายงาน 
รูปแบบท่ี 2 และ 3 ซ่ึงกำหนดโดย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และจัดสงตามรอบ
ปฏิทินท่ีกำหนดทุกประกาศ รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

                                                                                       
   (นางเรืองศิริ  ไกรคง) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

  รองประธานชมรมจรยิธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

             ทราบ  

 

          
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 







 

แบบฟอรมท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
 
ชื่อชมรม                 แสงแหงความดี นองพ่ียุพราชนครไทย หนวยงาน                       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
สถานท่ีต้ัง                111   ม.7   ถ. อุดรดำริห   ต. นครไทย  อ.นครไทย  จ. พิษณุโลก  65120   
ชื่อผูประสานงาน              นางสาวสุฑารัตน   บูรณะทอง โทรศัพท                        096-6657785   
จำนวนกิจกรรมท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินงาน ท้ังสิ้น   6 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    4     กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณท่ีใชดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม    5,000 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน   5,000  บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  -  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

ผลสำเรจ็ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ผลการดำเนินการ ผลลัพธ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖5) 

1. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข 

- ไดคนดีศรี
สาธารณสุข
หรือคนดีศรี
นครไทยแต
ละ
หนวยงาน 

เจาหนาที่
(จนท.)
เกิดความ
พึงพอใจ
ใน
กิจกรรม 
คิดเปน
รอยละ 
80  

- 
ชมรมแสงแหง
ความดี นองพี่
ยุพราชนครไทย 

 - - - 

-เนื่องจากสถานการณโรคระบาด
โควิด 19 ทำใหทางรพ.งดจัด
กิจกรรมในวันขึ้นปใหม กจิกรรม
เลือกคนดีศรีสาธารณสุขหรือคนดี
ศรีนครไทยจึงยังไมไดดำเนินการ   



2. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของรพ. ( 
Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) 

-เกิดการ
ตรวจสอบ
ความ
โปรงใสใน
ทุกกิจกรรม
ของ
โรงพยาบาล 

-จนท.เกิด
ความพึง
พอใจใน
กิจกรรม 
คิดเปน
รอยละ 
90  

-    ฝายบริหาร   - - 

- มีแบบฟอรมหรือระบบการเบิก
จายเงินของโรงพยาบาลสอดคลอง
กับกิจกรรม สามารถตรวจสอบ
คาใชจายไดจริง 

3. ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
สุดทายของเดือนและพธิีตามวันสำคัญ
ของชาติและศาสนา 

-จนท.รวม
กิจกรรมคิด
เปนรอยละ 
60 
-ดำเนิน
กิจกรรม
แลว 2 คร้ัง 

-จนท.มี
ระดับ
ความพึง
พอใจอยู
ในเกณฑ
ดี คิดเปน
รอยละ 
80 

- 
ชมรมแสงแหง
ความดี นองพี่
ยุพราชนครไทย 

  - - 

-ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลทราบลวงหนาและ
นิมนตพระสงฆ 9 รูป เดิน
บิณฑบาต ตามหนวยงานตางๆ 
สามารถรวมกจิกรรมไดทั้ง
เจาหนาที่ ผูปวยและญาติผูปวย  
- มีเจาหนาที่แตละละหนวยงานให
ความรวมมือรอยละ 60 

4. โรงทานในวันครบรอบวันกอต้ัง
โรงพยาบาลและวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหวั 

-จนท.เขา
รวม
กิจกรรม
มากกวารอย
ละ 70 

-จนท.เกิด
ความพึง
พอใจใน
กิจกรรม 
คิดเปน
รอยละ 
70 

3,000 
ชมรมแสงแหง
ความดี นองพี่
ยุพราชนครไทย 

- - -  -ยังไมไดดำเนินการ 

5. พัฒนารพ.เดือนละ 1 คร้ัง 

-จนท.แตละ
หนวยงาน
ใหความ
รวมมือรอย
ละ 70 
--ดำเนินการ
แลว 4 คร้ัง 

-จนท.เกิด
ความพึง
พอใจใน
กิจกรรม 
คิดเปน
รอยละ 
70 
 

- 
ชมรมแสงแหง
ความดี นองพี่
ยุพราชนครไทย 

  - - 

-ดำเนินกิจกรรมทุกวันพธุสุดทาย
ของเดือน โดยการประชาสัมพันธ
ผานในไลนกลุมชมรมจริยธรรม 
เพื่อใหตัวแทนแตละหนวยงานมา
เขารวมกิจกรรมพัฒนาตามบริเวณ
ตางๆของโรงพยาบาล 
-ป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
เจาหนาที่คิดเปนรอยละ 70   

6. เยี่ยมบานผูปวยระยะสุดทาย 
(Palliative care) 

-มีจนท.จาก
ชมรม
หมุนเวียน
รวม
กิจกรรมกับ

-จนท.เกิด
ความพึง
พอใจใน
กิจกรรม 
คิดเปน

    2,000 
ทีม Palliative 

care 
  - - 

-มีสมาชิกชมรมเขารวมกิจกรรม
รวมกับเจาหนาที่ทีม Palliative 
care อยางนอยเดือนละ 1 ราย 
-มีความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเปน
รอยละ 70 



ทีม 
Palliative 
care อยาง
นอยเดือน
ละ 1 ราย 
-ดำเนินการ
แลว 3 คร้ัง 

รอยละ 
70 
 

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหนวยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 

ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงาน 
1.   มีการประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบกันโดยท่ัวถึงท้ังระดับโรงพยาบาลและระดับหนวยงาน    
2.  เจาหนาท่ีตระหนักถึงคณุธรรมประจำชาติท้ัง 4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ซึ่งเปนไปตามแนวทางอัตลักษณของโรงพยาบาล   

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดำเนินงาน 
1.  เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ท่ีเกิดอยางตอเน่ืองทำใหเกิดภาระงานทุกจุดบริการมากยิ่งข้ึน  ทำใหไมสามารถมาเขารวมบางกิจกรรมได /การดำเนินงานบางกิจกรรมหยุดชะงักไป   
2.  เวลาดำเนินกิจกรรมไมเอ้ือกับการเขารวมกิจกรรม เชน กิจกรรมเยี่ยมบานผูปวยระยะสดุทาย ตองใชเวลาเกือบท้ังวัน เปนตน    

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
การทำกิจกรรมควรหาเวลาท่ีสามารถเอ้ือใหจนท.เขามารวมกิจกรรมไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได  กิจกรรมท่ีจะดำเนินการน้ันควรเห็นผลงานเปนรูปธรรมเพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหจนท. อยากเขารวม
กิจกรรมอยางตอเน่ือง และพิจารณาปรับรูปแบบกิจกรรมใหเขากับสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบัน   
 
 
 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (                นางสาวสุฑารตัน   บูรณะทอง ) 
ตำแหนง                       เภสัชกรปฏิบัติการ  
                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                              หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี    15  เดือน      มีนาคม  พ.ศ.    2565     . 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/29.1            วันท่ี   15   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ    

สงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บน website ของหนวยงาน                                                                                                                                     

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 17 กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บน website ของ
หนวยงาน นั้น  

  ชมรมจริยธรรมขออนุญาตเผยแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บน website ของ
หนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                                       
   (นางเรืองศิริ  ไกรคง) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

  รองประธานชมรมจรยิธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

             อนุญาต  

 

          
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :      15  มีนาคม  2565 
หัวขอ : : รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจรยิธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดขอมูล :  รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                                             
                  (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                  (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
      ตำแหนง พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ            ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
วันท่ี.....15... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565..           วันท่ี.....15... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565.. 

 

 
                                     วันท่ี.....15... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565.. 
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