
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/3.3    วันท่ี   11   มกราคม  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                          

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

                    เรื่องเดิม 

        กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ  ( Evidence – Based  Integrity  and  Transparency  Assessment )  ในสวนของ  
EB 17 กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปของหนวยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไวตามคูมือการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ๒๕๖4 โดยตองสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐ , แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-
2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่งคง
แหงชาติ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) , แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งน้ี สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยงาน ใหเปนไปตามแนวทางปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก 
ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และตามบริบทของหนวยงาน  

ขอพจิารณา 

กลุมงานบริหารทั่วไป  ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ขอเสนอ 

เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

                                                                           
                                 ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

            อนุมัต ิ 

               
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 

 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 

- ก.พ.๖๔ ดัชนีความพรอมรับ
ผิด คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
บริการงานของ
หนวยงานสูงข้ึน 

-คณะทำงาน
ตรวจสอบ
ภายในรพ.  
วัดโบสถ 

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

     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 



 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ วัดโบสถ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

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.๖๔ -
ก.พ.๖๔ 

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. ๒๕๖๔ 

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 

- ก.พ.๖๔ ดัชนีความพรอมรับ
ผิด คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
บริการงานของ
หนวยงานสูงข้ึน 

-คณะทำงาน
ตรวจสอบ
ภายในรพ.  
วัดโบสถ 

 
 
 

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

     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 



 

 

แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน
ขับเคล่ือน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ตามแผนปฏิการปองกัน 
ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 

 

ลำดับ วันที ่ เวลา หนวยบริการ หมายเหตุ 

1 
18 ม.ค . 64 08.30 – 16.30 น. 

รพ.สต.ทางาม 
รพ.สต.ทอแท 

 

   รพ.สต.บานทอแท  

2 
19 ม.ค . 64 08.30 – 16.30 น. 

รพ.สต.หินลาด 
รพ.สต.บานยาง 

 

   รพ.สต.น้ำคบ  

3 
20 ม.ค . 64 08.30 – 16.30 น. 

รพ.สต.คันโชง 
รพ.สต.หวยเจียง 

 

   รพ.สต.ทาขอนเบน  
 
หมายเหตุ  กำหนดการออกตรวจฯ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/3.4    วันท่ี   11   มกราคม  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖4 บน website ของหนวยงาน                                                                                .                    

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองมีการจัดทำและเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) ในสวนของ 
EB 17 นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธให
ขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชน
ทั่วไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

                                                                            
                                 ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 
 

                อนุญาต 
  

            
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 

  

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  11 กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Link ภายนอก: ไมLink ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                     
                  (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ)์ 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี... 11…. เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2564..         วันที่.....11….. เดือน..กุมภาพันธ.. พ.ศ. ..2564.. 
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                                                 บนัทึกขอความ 

สวนราชการ  ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโสถ  โทรศัพท 055-061079                           .    
ที ่  พล ๐6๓๒.301.1/69                    วันท่ี     2  พฤศจิกายน  256๓                  . 

เรื่อง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโสถ   

  เรื่องเดิม 
          ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 17 กำหนดให
สวนราชการจะตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 นั้น 

ขอพจิารณา 
ชมรมจริยธรรม ไดจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ขอเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

        
 

                                                                         
                                           (นางเรืองศริิ  ไกรคง)                                                                  
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 
                                                   อนมัุต ิ
 
 

                                                         
                                           (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 



 

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโสถ  โทรศัพท 055-061079                                  .   

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/70                          ......  วันท่ี  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖2                          . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 

 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโสถ   

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 17 กำหนดให
สวนราชการจะตองมีการจัดทำและเผยแพรแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

 ในการนี้ ชมรมจริยธรรมขออนุญาตเผยแพรแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4บน website ของหนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาที่ 
บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

                                                           
                                                        (นางเรืองศริิ  ไกรคง)                                                                  
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 
                                                   อนญุาต 
 
 

                                                        
                                             (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 
 

 



เอกสารหมายเลข ๑
แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.............

ข่ือขมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ์ หน่วยงาน .โรงพยาบาลวัดโบสถ์................................
สถานที่ตั้ง....โรงพยาบาลวัดโบสถ์...๑๓๕.ม,๑..ตวัด.โบสถ์..อ,วัดโบสถ์จ.,พิษณโลก.................................................. .........
ขื่อผู้ประสานงาน ..นางเรือง.สิริ....ไกร.ดง โทรศัพท์ .๐๕๕:๓๖๑0.๗๙ต่อ..๑๓๗

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข่ือหน่วยงานในสังกัด
ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย

จำนวนประชาชนเป้าหมาย

โรงพยาบาลอำเภอวัดโบสถ์ ๑๙๐ ๑๖๐ ๓๐

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....จำนวน....๑...โครงการ ๘...... กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใข้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม..............-.............. บาท

•จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน............. - . บ า ท
•จากงบอื่น  ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน.๒๐๐.๐ . . . . บาท

เป้าหมายใบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
* จำนวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวน รวม.....@.๖.๐ . . .คน
* จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มิการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม.@ ๘ .. หน่วย.งาน
* จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายบอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์.......@๘..หน่วยงาน
* จำนวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...... ....๑๗๐.....คน
* จำนวนองค์กรคุณธรรมระดับ..... องค์กรส่ง]เสริมคุณธรรม.. รวม®....แห่ง(โปรดตอบโดยเลือกระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรคุณธรรมหรือระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ)

ระยะเวลาที่ดำเนินการ...@.๒............... เดือน



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
*  . .ผ ู ้ปริหารและ.'ข้า:ราซการ.ลกจ้างุในลัง.กัดุ.โ,รงเพยาบาล[อำ.เก.อุวัดุ.โนสถ์ทุกคน เข้:[ใจ'หลักธรรมของ'พุร:ะพทธศุาสมา .ร-วมท้ังฺน้อมปํวหลักุปบัขญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินขี!ตฺและ
การ.ปฏิบัติ.ง.!น
*  . ผ ูบ้ริหารและ.ข้า[ราชการ ุ. .ลกุเจ้า'งฺใน:สังกัด'ทกค.น.'ได้'รับ]การ.พัฒนาจิตใจ.พัฒนา.ตนให้มีจิตส.า.ธารญ:ะ..และ.เกิดค!ามฐำนีกร่วมุในฌ.รสร้างฝ็งฒษห่ง4 ผธร.รมและฝ็มานฉันท์.สุ.ร้างประIฬน่นก่ 
ครเอ:นคุ;รัวและประเทศ.'ชุ.'าติร้'จัก]การ,ให้และเ.สียสุเล;ะ.เพ่ือประโยชน์!ส่วนร.ว.มุ.
* สร้าง-ภาพ-ลักษณ์ท่ีดีขเอ.'งองค์กร.เสริมสร้างอุ.ญร'ร.ณ จ.ริ]ยฐ.รรม.และธร'งุ้มาภิบาล...............................

รายละเอียดของโครงการ /  กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ย ุท ธ ศ าส ต ร ์/ 

โครงการ
วัตถุประสงค 
ของโครงการ

หน ่วยงาน 
ท ี่ร ับผ ิดขอบ

เป ้าหมาย งบประมาณ
ที่เข้

ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

ผลสัพธเชิง 
ปริมาณ

ผลลัพธ์
เซิง

ค ุณ ภาพ

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓)

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๕)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มิ 1):๖๕)

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-กบ.๖๕)

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๑ วางระบบรากฐานการส ่งเสริมค ุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
๑ .โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม
กิจกรรมที่ ๑ รับสมัครสมาซิก 
เพิ่ม

เพ ื่อเพ ิ่มยอด 
สมาซิกขมรมๆ

โรงพยาบาลวัด 
โบสถ์

จำบวบ 
ผู้สมัครเพิ่ม 
๒๐ คบ

ใบสมัคร / /

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมกำหนด 
คุณธรรมเป ้าหมาย ป ้ญหาที่อยาก 
แก้และความดีท ี่อยากทำที่ 
สอดคล้องกับป้ญหาด้านคุณธรรม 
ของหน่วยงาบ และคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพ ียง วิน ัย สุจริต จิต 
อาสา และร่วมกำหนดแผนการ 
ดำเนินงานด้านการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม

เพื่อเป ็นการ 
กำหนดเป้าหมาย 
แผนการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริม 
คุณธรรมและ 
กิจกรรมของชมรม 
จริยธรรม

โรงพยาบาลวัด 
โบสถ์

จำนวน 
๑๗๐ คน

แบบตอบ 
รับการเข ้า 
ร่วม 
ประชุม



ย ุท ธ ศ าส ต ร ์/ 
โครงการ

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ

หน ่วยงาน 
ท ี่ร ับผ ิดชอบ

เป ้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้

ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

ผลลัพธเซิง 
ปริมาณ

ผลลัพธ 
เซิง

ค ุณ ภาพ

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓)

ไตรมาส๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มี.ย.๖๔)

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-ก^.๖๔)

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๒ สร้างและพ ัฒนาหน่วยงานในส ังก ัดกระทรวงสาธารณสุขให ้เป ็นองค์กรค ุณธรรม/โรงพยาบาลค ุณธรรม
-กิจกรรมที่ ๓ จิตอาสาบำเพ ็ญ 
ประโยซน่นอกสถานที่ๆ

เพื่อปลูกจิตสำนึก 
ให้ข ้าราชการและ 
ลูกจ้างทุกคนมี 
คุณธรรม จริยธรรม 
สร้างประโยชน์ 
สร้างจิตสำนึกใบ 
การทำความดี

โรงพยาบาลวัด 
โบสถ์

จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
๕๐ คน

-แบบตอบ 
รับการเข ้า 
ร่วม
กิจกรรม 
-แบบ 
ติดตามผล 
การ
ดำเน ินการ

/ / / /

-กิจกรรมที่ ๔จิตอาสาพัฒนา 
สถานที่ทำงานฯ

๑๖๐ คน / / / /

กิจกรรมที่ ๕  ทำบุญตักบาตรใน 
เทศกาล และงานประจำปีของ 
ชุมชน

๖๐ คน / / / /

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๓ ส ่งเสริมให ้กระทรวงสาธารณสุขเป ็นแบบอย่างด ้านการส ่งเสริมองค ์กรค ุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๖ จัดหาอาหาร 
สำหรับผู้ด้อยโอกาส และด้ป้นสุข

เพ ื่อเป ็นแบบอย่าง 
ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลวัด 
โบสถ์

จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
๒๐ คบ

-แบบตอบ 
รับการเข ้า 
ร่วม
กิจกรรม 
-แบบ 
ติดตามผล 
การ
ดำเนินการ

เงินบริจาค /

กิจกรรมที่ ๗ ออกหน่วยอาสา 
เพื่อประชาชน

เงินบริจาค / / / /



ย ุท ธ ศ าส ต ร ์/ 
โครงการ

วัตถ ุประสงค ์ 
ของโครงการ

หน ่วยงาน 
ท ี่ร ับผ ิดขอบ

เป ้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใซ้

ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒(8าฮ๔ หมายเหตุ

ผลล ัพธ ์เข ิง 
ปร ิมาณ

ผลลัพธ์
เซิง

ค ุณ ภาพ

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓)

ไตรมาส๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.'๖๔)

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖ฟ ้

กิจกรรมที่ ๘ ยกย่อง ซมเชย 
สบั'ขสบุน คนทำดี

จำนวนผู้ 
ได้รับรางวัล 
๓ ระดับ

เกิดความ 
ภาคภูม ิใจ

/

รวม -

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงซ่ือ..................'.̂ โ ,-  โ............................... ผู้อนุฟ้ตแผน
(นางสาวพิมพ์พรรณ ปืนโ'พธ้ี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  5  พฤศจิกายน  256๓ 
หัวขอ: แผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
Link ภายนอก: ไมLink ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                    
                     (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ)์ 
      ตำแหนง พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ             ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี...5…. เดือน..พฤศจิกายน. พ.ศ. 2564..           วันที่.....5….. เดือน..พฤศจิกายน.. พ.ศ. ..2564.. 
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