
รายงานการกำกับตดิตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 



 

คำนำ 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( Integrity 
&Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 17 กำหนดใหสวนราชการตองมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปของหนวยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว
ตามคูมือการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ๒๕๖4 โดยตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ังคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) , แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยงาน ใหเปนไปตามแนวทางปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตามบริบทของหนวยงาน 

   รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลที่ได
จากการดำเนินการตามแผน เพ่ือใหผูบริหารโรงพยาบาลวัดโบสถไดรับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือขอปฏิบัติ 
ในกรณีที่ตรวจพบความไมโปรงใสในการดำเนินงานของเจาหนาท่ีในหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA ในขอ EB 18 ที่กำหนดใหมีการ
รายงานผลดังกลาวใหผูบริหารหนวยงานไดรับทราบ และอนุญาตใหนำรายงานเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 

        กลุมงานบริหารทั่วไป 
   1 มีนาคม 2564 

 



 

สารบัญ 

 เรื่อง หนา 

1.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบ 1 

2. แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจรติ และ 

ประพฤติมิชอบ  2 

3.แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสวนตำบล  3 

4.รายงานผลการเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด(Accountability)  7 

5. ภาพโครงการ 7 

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

 
โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564และในไตรมาสท่ี 2 กำหนดใหมีการรายงานผลในการดำเนินการตาม
แผน  

กลุมงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564รอบไตรมาสที่ 2 
ดังนี้ 

1.แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี ้

 

ลำดับ วันที ่ หนวยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 

 

18 ม.ค . 64 

รพ.สต.ทางาม 

รพ.สต.ทอแท 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

ตามเอกสารแนบ 

ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บานทอแท ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

2 

 

19 ม.ค . 64 

รพ.สต.หินลาด 

รพ.สต.บานยาง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

ตามเอกสารแนบ 

ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.น้ำคบ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

3 

 

20 ม.ค . 64 

รพ.สต.คันโชง 

รพ.สต.หวยเจียง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

ตามเอกสารแนบ 

ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.ทาขอนเบน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 

  2. การประกาศและเผยแพรเจตจำนงและนโยบายตอตานการทุจริตของผูบริหารภายใต

แนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาดรวมตานทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) ประจำป ๒๕๖๔  ภายใน

หนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด

(Accountability) ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา 09.๓๐ น. ณ บริเวณหนาตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวัด

โบสถ 
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แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำป 2564 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 รอบ  ๖  เดือน      รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

เปาหมาย 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หนวยงาน 

ผล 
เบิกจาย 

สรางจิตสำนึกและ
ปลูกฝงความ 
ซื่อสัตยสุจริต 

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
สูงขึ้น 

- - - 
/  / 
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แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปองกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม ประจำป 2564 

ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ     

 

 ปญหาอุปสรรค 

 ตารางการออกตรวจสอบภายในไมเปนไปตามกำหนดการ เนื่องจากความไมพรอมของหนวยงานรับตรวจ และ หนวยงานผูตรวจ  

 การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไมใชงบประมาณ ทำใหไมสามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาอบรมได 

 บุคลากรของหนวยงานบางสวนยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำใหการทำงานลาชา และไมเปนไปตามเปาหมาย 

 ขาดกำลังบุคคลในการปฏิบัติหนาทีต่ามสายงานที่กำหนดทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามที่ไดตั้งเปาหมายไว 
 

 

 ขอเสนอแนะ 

 ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหนวยงานมาดำเนินการอบรมใหความรู 
 ดวยภาระงานของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูปฏิบัติมีคอนขางมาก และใชเวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ทำใหการดำเนินงานตามแผนอาจไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 
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รายงานผลการเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด(Accountability) 

ภาพถายการลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 256๔ เวลา 09.00 น. 
ณ หนาตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวัดโบสถ 
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เอกสารอางอิง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/16    วันท่ี    1   มีนาคม  ๒๕๖4                           . 

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม 

การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถประจำปงบประมาณ 2564 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามที่ โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564และในไตรมาสที่ 2 กำหนดใหมีการรายงานผลในการ
ดำเนินการตามแผน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 รอบไตรมาสที ่2 
ดังนี้ 

1.แผนเสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใชระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี ้

 
ลำดับ วันที ่ หนวยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 

 

18 ม.ค . 64 

รพ.สต.ทางาม 

รพ.สต.ทอแท 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

ตามเอกสารแนบ 

ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บานทอแท ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

2 

 

19 ม.ค . 64 

รพ.สต.หินลาด 

รพ.สต.บานยาง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

ตามเอกสารแนบ 

ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.น้ำคบ ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

3 

 

20 ม.ค . 64 

รพ.สต.คันโชง 

รพ.สต.หวยเจียง 

ออกตรวจแลว 

ออกตรวจแลว 

ตามเอกสารแนบ 

ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.ทาขอนเบน ออกตรวจแลว ตามเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การประกาศและเผยแพรเจตจำนงและนโยบายตอตานการทุจริตของผูบริหารภายใต

แนวคดิ “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาดรวมตานทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) ประจำป ๒๕๖๔ ภายใน

หนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือเสริมสรางความตระหนักใหบริการบุคลากรมีความพรอมรับผิด

(Accountability) ในวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา 09.๓๐ น. ณ บริเวณหนาตึกกายภาพบำบัด 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 
 

          
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                    ทราบ/อนุญาต 
 
 

           
                                               (นางสาวพิมพพรรณปนโพธิ)์ 
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

  

 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  ๑  มีนาคม 256๔ 
หัวขอ: รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                             
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....1.... เดือน..มีนาคม.... พ.ศ..256๔...             วันที่.....1.... เดือน....มีนาคม.... พ.ศ. ..256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโสถ  โทรศัพท 055-061079                                  . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/17    วันท่ี    1   มีนาคม  ๒๕๖4                           . 

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม 

จริยธรรมประจำปงบประมาณ 2564 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( 
Integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ตามแบบสำรวจหลักฐาน
เชิ งป ระจั กษ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ใน ส ว น ข อ ง  EB 1 8 
กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

  ในการนี้ ชมรมจริยธรรมขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอรมรายงาน 
รูปแบบที่ 2 และ 3 ซึ่งกำหนดโดย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธาณสุข และจัดสงตามรอบ
ปฏิทินที่กำหนดทุกประกาศ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                               
                                                    (นางเรืองศริิ  ไกรคง)                                                                  
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 
                                                   ทราบ 

 

                                                           
                                             (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 
 

  

 

 













บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโสถ  โทรศัพท 055-061079                                  . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/18    วันท่ี    1   มีนาคม  ๒๕๖4                           . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม 

คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐาน
เชิ งป ร ะ จั ก ษ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ใน ส ว น ข อ ง  EB 18 
กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน website ของหนวยงาน นั้น 
ชมรมจริยธรรมขออนุญาตเผยแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน website ของหนวยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ 
และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                            
                                                    (นางเรืองศริิ  ไกรคง)                                                                  
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 
                                                   อนุญาต 
 
 

                                                        
                                             (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 

 

  

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  1  มีนาคม  2564 
หัวขอ: รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดขอมูล ตามเอกสารแนบ 
Link ภายนอก: ไมLink ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                            
                     (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ)์ 
      ตำแหนง พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ             ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี...1…. เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564..           วันที่.....1….. เดือน..มีนาคม...... พ.ศ. ..2564.. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


