
บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/22            วันที่   4   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุมัติจัดทําประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน                                     .                                                                                                                                                                    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

                  ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณในการดําเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรมโดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทําการอันใดที่เปน
การเกี่ยวของกับการทุจริต หรือคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  
เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน  

                      ในการน้ี คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ขออนุมัติจัดทําประกาศ
มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  และลงนามในรางประกาศ            
         

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

             อนุมัติ 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 

----------------------------------- 

 ดวย โรงพยาบาล วัดโบสถ มีเจตนารมณในการดําเนินงานอยางโปรงใสมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทําการอันใดที่เปนการ
เกี่ยวของกับการทุจริต หรือคอรรับช่ันทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินเพ่ือ
เปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาล วัดโบสถจึงกําหนดมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังน้ี 

   ๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. มาตรการการเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 
2.1 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

2.2การเบิกคาใชจายใหเปนไปตามคาใชจายจริงโดยประหยัด 
2.๓ การเดินทางโดยรถไฟใหแนบต๋ัวคาโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ดวย 
2.๔ อัตราคาโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร ใหเบิกตามตารางแสดงคาโดยสารตามระยะทางของ 

กรมขนสงทางบก 
             3. มาตรการการใชรถราชการ 

3.1 การใชรถราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

3.2 การขอใชรถราชการใชในงานราชการเทาน้ัน และผูขอใชตองเขียนใบขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลางกอนการใชทุกครั้ง 

3.3 การใหบริการ 
   3.3.1 พนักงานขับรถเตรียมพรอมใหบริการ 

3.3.2 ขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบขออนุญาต 
3.3.3.นํารถกลับมาจอด 
3.3.4 บันทึกการใชรถยนต 
3.3.5บํารุงรักษาและจัดทํารายละเอียดการซอมบํารุง 

    
  ประกาศ ณ วันที่ 4มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
(นางสาวพิมพพรรณปนโพธ์ิ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/24.1            วันที่   7   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ บน 
website ของหนวยงาน                                                                                    . 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 19 กําหนดใหสวนราชการประกาศกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ที่มีความสอดคลอง
กับบทวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากขอ MOIT 18  น้ัน 

                     ในการน้ี  กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของโรงพยาบาลวัดโบสถ บน website ของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธ ใหขาราชการ เจาหนาที ่บุคลากร
ภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

           

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

             อนุญาต 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  7  มีนาคม 2565 
หัวขอ  :  ประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                     
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....7... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565..           วันที่.....7... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565 

 

 
วันที่....7... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565. 

 
 



โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง
มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การจัดหาพัสดุ 3 5        15     

 (สูงมาก)

 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม

เปนไปตามระเบียบที่

เกี่ยวของและแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัว ใน

ตําแหนงหนาที่

 -กลุมงานบริหารทั่วไป     

 -กลุมงานการพยาบาล    

 -กลุมงานเภสัชกรรมฯ    

 - กลุมงานทันตกรรม      

 -กลุมงานเทคนิคการแพทย

2. การเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ

4 3       12      

(สูง)

การเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง

 -งานการเงินและบัญชี

1. การใชรถราชการ 3 4       12      

(สูง)

1. การใชรถราชการไม

ถูกตองตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. 2523 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม

 -งานธุรการ

แผนจัดการความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน

โรงพยาบาลสมเด็จวัดโบสถ ปงบประมาณ 2565

(นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์)

ผูเสนอแผน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพนม  พรหมเมศร)

ผูรับผิดชอบ
ปจจัยที่จะเกิดความ

เสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการโอกาสและผลกระทบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ

ผูอนุมัติแผน



บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/24.2            วันที่   8   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ เรือ่ง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน                            . 

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

 ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณในการดําเนินงานอยางโปรงใส  มีคุณธรรมโดยยึดมั่น
ในความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทําการอันใด
ที่เปนการเกี่ยวของกับการทุจริต หรือคอรรับช่ันทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปน ตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงกําหนดมาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

  ในการน้ี โรงพยาบาลวัดโบสถ ขอประกาศ เรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

           

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



User
Typewritten text
เรื่องกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/26            วันที่   4   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง รายงานการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ                                                        .                                                                                                                                                                    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามที่ โรงพยาบาล วัดโบสถ  ไดประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน และได
แจงเวียนใหทุกกลุมงานทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน น้ัน 

ในการน้ี ขอรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของโรงพยาบาลวัดโบสถดังน้ี 

1. ไดดําเนินการเผยแพรประกาศมาตรการการ ปองกันผลประโยชนทับซอน ในเว็บไซตของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖5 

2. ไดทําบันทึกขอความแจงเวียน ใหทุกกลุมงานรับทราบ ประกาศ มาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาล วัดโบสถ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และใหถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖5 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

             ทราบ 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/26.1            วันที่   9   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรการ 
         การปองกันผลประโยชนของโรงพยาบาลวัดโบสถ บน website ของหนวยงาน                         .                                                                                                                                                                    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กําหนดใหสวนราชการ 
มีการรายงานการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชน  ตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (  MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT ) ในสวนของ MOIT 19  น้ัน 

                     ในการน้ี  กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพรรายงานการ กํากับติดตาม และรายงานผล 
การดําเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชน  ของโรงพยาบาล วัดโบสถบน website ของ
หนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ ใหขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได สวนเสีย
ภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                  

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

             อนุญาต 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป 9  มีนาคม 2565 
หัวขอ  :  รายงานการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกัน 

            ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

รายละเอียดขอมูล  ตามเอกสารแนบ 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                  
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....9... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565..           วันที่.....9... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565 

 

 
วันที่...9... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2565. 
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บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/พิเศษ            วันที่   1๑   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการ “รพ.วัดโบสถรวมใจ จิตอาสา” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ชมรม STRONG – 
ตานทุจริต จิตพอเพียง โรงพยาบาลวัดโบสถ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามรายงานการประชุม ชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง โรงพยาบาล วัดโบสถ  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 วันที่ 17 กุมภาพันธ ๒๕๖5 ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาล
วัดโบสถ  ที่ประชุมมีมติใหจัดทําแผนปฏิบัติงานของชมรมฯ  เพ่ือสรางคานิยมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนํา
ไทย ๔ ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเปนองคกรคุณธรรม ภายใตตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 19 ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกําหนด น้ัน 

ชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง โรงพยาบาลวัดโบสถ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 5 
พิจารณาแลวมีมติขออนุมติ จัดทําโครงการ “รพ.วัดโบสถ รวมใจ จิตอาสา ” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 5 เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรตระหนักและเรียนรูเกี่ยวกับ จิตอาสา ทําความดีเพ่ือความดี ไมเห็นแกประโยชน
สวนตนมากกวาสวนรวม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา           

                                                                                     
   ( นางสาวสมคิด เผือกสุวิมล ) 

             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 

                             เพื่อโปรดพิจารณา 
 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/พิเศษ            วันที่   1๑   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง รายงานผลการจัดทําโครงการ “รพ.วัดโบสถรวมใจจิตอาสา” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ตามที่ชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง โรงพยาบาล วัดโบสถ ไดรับอนุมัติใหจัดทํา

โครงการ“รพ.วัดโบสถรวมใจจิตอาสา”เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมประจําชาติ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
และจิตอาสา เพ่ือการเปนหนวยงาน/องคกรคุณธรรม น้ัน 

ชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง โรงพยาบาลวัดโบสถ เริ่มดําเนินโครงการเมื่อ เดือน 
มกราคม  2565 และดําเนินกิจกรรมมาไดระยะเวลาหน่ึง จนถึงเดือน  มีนาคม  2565 ขณะน้ีทางชมรม ได
รวบรวมผลการดําเนินโครงการ “รพ.วัดโบสถรวมใจจิตอาสา” มาตามรายละเอียดแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

           

                                                                                          
   ( นางสาวสมคิด เผือกสุวิมล ) 

             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 

                      ทราบ 
 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 
 
 
 



  
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

      การดําเนินงานชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 
อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
      การดําเนินงานชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 ในการดําเนินโครงการนั้น กําหนดใหมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
ไดแก วันพุธสุดทายของเดือน เวลา 15.00 น. เปนตนไป โดยเชิญชวนใหสมาชิกในชมรมแตละหนวยงาน
สงตัวแทนมารวมกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาล ซึ่งสมาชิกจะชวยกันดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในโรงพยาบาล เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล  

 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเดือนมกราคม 2565 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ 2565 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

       



บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/พิเศษ            วันที่   1๑   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการจัดทําโครงการโครงการ “รพ.วัดโบสถรวมใจจิตอาสา” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ       
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กําหนดใหสวนราชการ
จะตองมีการเผยแพร หลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานทุจริตใน
หนวยงานบน website ของหนวยงาน ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (  MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 19 น้ัน 

 ชมรม STRONG – ตานทุจริต จิตพอเพียง โรงพยาบาลวัดโบสถ ขออนุญาตเผยแพรรายงานผล
การจัดทําโครงการ “รพ.วัดโบสถรวมใจจิตอาสา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 บน website ของหนวยงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ 
และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

           

                                                                                     
   ( นางสาวสมคิด เผือกสุวิมล ) 

             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 

                               อนุญาต 
 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 
                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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วิสัยทัศนของโรงพยาบาล ป พ.ศ. ๒๕๖5 
 โรงพยาบาลวัดโบสถ เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานโดยการมี

สวนรวมของภาคีเครือขาย เพ่ือใหประชาชน ชุมชนมีสุขภาพดี 

วัฒนธรรมองคกรโรงพยาบาลวัดโบสถ มีการกำหนดวัฒนธรรมองคกรข้ึน เพ่ือเปนแนวทางของ
บุคลากร ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานตรงเวลา และแสกนหนาหรือลายนิ้วมือกอนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๒. แตงกายสุภาพเรียบรอย โดยกำหนดแตงกายเปนแนวทางเดียวกัน 
๓. ทักทายโดยการยกมือไหว สวัสดี ผูนอยเคารพผูอาวุโส 
๔. เคารพกฎ กติกา มารยาทในการปฏิบัติงาน 
๕. ทำงานเปนทีม บรกิารดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
๖. ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของเจาหนาท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หมวด ๒ การสงเสริมการอบรมพัฒนา 
 สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศนและแผนการดำเนินงานของกลุม โดยรวม
เสนอแผนงานและแนวทาง มีงบประมาณในการปฏิบัติงาน จากเงินบริจาคของชมรม เงินสวัสดิการ สนับสนุน
โครงการและแผนงานสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
 มีการสงเสริมบรรยากาศการทำงานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเปน Happy 
workplace ( องคกรแหงความสุข ) 

หมวด ๓ การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรท่ีด ี
 มีการสงเสริมยกยอง เชิดชู ผูมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหนวยงานใหสาธารณชนไดรับรู 
เชน ตนแบบผูปฏิบัติตามระเบียบการลงเวลาปฏิบัติราชการ การเบิกจายพัสดุ และการใชพาหนะของราชการ 
 มีกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกสถานท่ีตอเนื่องเปนประจำทุกป มีสมาชิกเขารวม
กิจกรรมมากกวา ๘๐ % เชนในโอกาสวันพอแหงชาติ มีการจัดตั้งโรงทานและมีกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาล 
 การสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมบริการท่ีดี เสมอภาค เคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมองคกร 
และมีนโยบายในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจทุก ๖ เดือน 
มีตูรับฟงความคิดเห็น และมีการสรุปความคิดเห็นและรวมปรึกษาในการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางเปนระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญกอนหลังตามความรุนแรงของปญหา
ตามลำดับข้ัน 

หมวด ๔ คุณภาพของผลงาน 
 กลุมมีผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ไดมีการถายทอด
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู เปนประโยชนตอการพัฒนาสมาชิก มีคุณคาตอการปฏิบัติงาน และสงผลตอองคกร 
ชุมชน อยางเปนรูปธรรม ดังนี ้

- มีตนแบบบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยขาราชการ 
- การตรวจสอบดำเนินงานทางดานการบริหารงาน เชน การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการใช

รถยนตราชการ การตรวจสอบปริมาณการใชพัสดุสำนักงานใหสอดคลองกับความเปนจริง และเนน
การประหยัดตนทุน เปนตน 

- มีการพัฒนาทุกๆดานอยางตอเนื่อง  
- มีการพัฒนาสูองคกรคุณธรรมแหงความสุข  
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