
บันทึกขอความ 
 

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

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/38            วันท่ี   31   สิงหาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต 

 และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถประจำปงบประมาณ 2565                                                                                                                                                     

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามท่ี โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 และในไตรมาสท่ี ๔ กำหนดใหมีการรายงานผลใน
การดำเนินการตามแผน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 รอบไตรมาสท่ี 
๔ ดังนี้ 

1. แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุม
ภายในขับเคลื่อน 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 
   สิงหาคม 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 4 กำหนดใหมีการรายงานผลในการดำเนินการ
ตามแผน  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 รอบไตรมาสท่ี 4 
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. 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA 202๒More Open , 
to more transparencyคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565, 2564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 



 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  31  สิงหาคม  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.....31... เดือน..สิงหาคม. พ.ศ. 2564..           วันท่ี.....31... เดือน..สิงหาคม. พ.ศ. 2564.. 

 

 
วันท่ี.....31... เดือน..สิงหาคม. พ.ศ. 2564.. 

 
 



บันทึกขอความ 
 

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

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/39            วันท่ี   31   สิงหาคม  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 

 



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก      
ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมภิาค) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ...................... มีนาคม  ...................) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ์      หน่วยงาน ......โรงพยาบาลวัดโบสถ์  
สถานที่ต้ัง  โรงพยาบาลวัดโบสถ์   135 ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    
ชื่อผู้ประสานงาน นางเรืองศิริ  ไกรคง  โทรศัพท์  055-361079ต่อ  137 
ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม การดำเนินการ จำนวน ผลการดำเนินการ หมาย
เหตุ 

 ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

   

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
1.โครงการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม 
กิจกรรมที่  1  รับสมัครสมาชิกเพิม่ 

/  197 มีการสมัครเพิ่มในส่วน
ของ จนท.เพิ่มขึ้น 27คน  

 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย ปญัหาที่อยาก
แก้และความดีที่อยากทำที่
สอดคล้องกับปญัหาด้านคุณธรรม
ของหน่วยงาน และคุณธรรม 4 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จติ
อาสา และร่วมกำหนดแผนการ
ดำเนินงานด้านการส่งเสรมิคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม 

/  197 ได้ทำแผนฯที่จาก
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
ชมรมฯ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม 
-กิจกรรมที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์
นอกสถานท่ีฯ  

/  5 ค รั้ ง 
/64 คน  

ตามกิจกรรมที่อำเภอ
กำหนดรายเดือน 

 

-กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสถานท่ีทำงาน
ฯ 

/  125คน รายสัปดาห/์รายเดือน 
ตามแผน big cleaning 
day  และเพิ่มเตมิตาม
ความจำเป็น 

 

กิจกรรมที่ 5 ทำบุญตักบาตร /  1 6 5 
คน 

ทำบุญขึ้นปีใหม่ รพ.และ
ขึ้นปีใหม่ของอำเภอ 
งบประมาณ 12,000 
จากเงินบริจาค 
/จากวันราชพิธีต่างๆ 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก      
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม          - 31 มีนาคม  ) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ์      หน่วยงาน ......โรงพยาบาลวัดโบสถ์  
สถานที่ตั้ง  โรงพยาบาลวัดโบสถ์   135 ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    
ชื่อผู้ประสานงาน นางเรืองศิริ  ไกรคง  โทรศัพท์  055-361079ต่อ  137  
 

จำนวนกจิกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 8  กิจกรรม 
จำนวนกจิกรรมตามแผนการดำเนินงานที่มกีารดำเนินการจริง ทั้งสิ้น 8  กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 12  เดือน รวม 27,000 บาท 

• จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  0  บาท 
• จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  27,000  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
(บาท) 

ผูร้ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดำเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

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.

65) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
1.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมที่  1  รับ
สมัครสมาชิกเพิ่ม 

จำนวนผู้สมัคร
เพิ่ม 27 คน 

ใบสมัคร - สมคิด  
เผือกวิสุทธิ ์

10 15 2  จากเดิม  170คน เป็น  
195 คน เพิ่ม  25  คน  

กิจกรรมที่ 2  
ประชุมกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
ปัญหาที่อยากแก้
และความดีที่อยาก
ทำที่สอดคล้องกับ
ปัญหาด้าน
คุณธรรมของ
หน่วยงาน และ
คุณธรรม 4 
ประการ พอเพียง 
วินัย สจุริต จิต
อาสา และร่วม
กำหนดแผนการ
ดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม 

จำนวน  170 
คน  

แบบตอบรับการ
เข้าร่วมประชุม 

 เรืองศิริ  
ไกรคง 

1 1 1  1.ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจง  
การทำงานของชมรม
จริยธรรม และระเบียบ
ชมรมเพื่อเชิญชวนสมัคร
และจัดทำแผนฯ 
2 ครั้งที่  2   กำหนด
ผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดทำกิจกรรมในแต่ละ
ครั้ง  และแสดงปฏิญาณ
การต่อต้านการทุจริต 
ครั้งที่  3  ทำความเข้าใจ
กับการดำเนินงาน
โดยเฉพาะเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต และ
การให้ของขวญั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
-กิจกรรมที่ 3 
บำเพ็ญประโยชน์
นอกสถานที่ฯ  

จำนวน
ผู้เข้าร่วม

-แบบตอบรับ
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- เรืองศริิ  ไกร
คง 

24 21 9 10 ตามรอบของผูร้ับผิดชอบตาม
ปฏิทินการบำเพญ็ประโยชน์
ของอำเภอ 

เอกสารหมายเลข 3 



กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
(บาท) 

ผูร้ับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดำเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

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.

65) 
 กิจกรรม 64 

คน 
-แบบติดตาม
ลการ 
ดำเนินการ  

-กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาสถานที่
ทำงานฯ 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 143 
คน 

-แบบตอบรับ
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
-แบบติดตาม
ผลการ 
ดำเนินการ  

 พนม  พรหม
เมศร ์

74 38 18 13 Big cleaning รายสัปดาห์ 
และรายเดอืน  

กิจกรรมที่ 5 
ทำบุญตักบาตร 

165 คน เพื่อความผาสุก
ของ จนท 

12,000 
บาท(เงิน

บริจาคของ
สมาชิก) 

กานตมิา  สุข
โฉม  

112   23 30 1.ทำบุญตกับาตรของ รพ 
2.ทำบุญตกับาตรขึน้ปีใหม่  
และตามราชพิธทีี่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 6 จัดหา
อาหารสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสและตู้
ปันสุข 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
200 คน 

-แบบตอบรับ
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
-แบบติดตาม
ผลการ 
ดำเนินการ  

15000เงิน
บริจาค 
สำหรับ
อาหาร
กลางวนั 

เรืองศิริ  ไกร
คง 

100 100   จากการเลี้ยงวันเกิดของ
เจ้าหน้าที ่

กิจกรรมที่ 7  ออก
หน่วยอาสาเพือ่
ผู้ด้อยโอกาส 
 

49 คน -แบบตอบรับ
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
-แบบติดตาม
ผลการ 
ดำเนินการ  

-- พญ.พิมพ์
พรรณ  ปั่น
โพธิ ์

5 คร้ัง   
25  คน  

3  คร้ัง   
12 คน  

3 
6 คน 

21 คร้ัง 
6คน 

ตามโครงการอำเภอใส่ใจ
ผู้ด้อยโอกาส 

 กิจกรรมที่ 8ยก
ย่อง สนับสนุน คน
ทำดี 

7 รางวัล เพื่อยกย่องชมเชย  - เรืองศริิ  ไกร
คง 

2 ครั้ง     รางวัลคนดี คนเก่ง 
ประจำปี  2564  
แบ่งเป็น 
ข้าราชการระดับ
ผู้บริหาร  นางพัชรา
ภรณ์ บญุคง 
ข้าราชการระดับผู้
ปฏิบัติ   
นางประพัฒน์สรณ์ 
อมรพิพัฒน์ 
ระดับลูกจ้าง ระดับ
ลูกจ้างประจำ 
นางวงเดือน   จันทกูล      
ระดับพนักงานท่ัวไป 
น.ส.ฉลอง  เณร
ศาสตร์        
รางวัลผู้ทำความดี        
ปี2564 
1.นางสาวทิวารตัน์     
คำเครือคง 
2.นายทองย้อย นุชชม 
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บันทึกขอความ 
 

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

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/40            วันท่ี   31   สิงหาคม  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  :     31  สงิหาคม  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.....31... เดือน..สิงหาคม. พ.ศ. 2565..           วันท่ี.....31... เดือน..สิงหาคม. พ.ศ. 2565.. 

 

 
                                     วันท่ี.....31... เดือน..สิงหาคม. พ.ศ. 2565.. 
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