
รายงานการก ากบัติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 



 

ค าน า 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
&Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 17 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖4 โดยต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่งคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) , แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ สาระส าคัญในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน 

   รายงานผลการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลที่ได้
จากการด าเนินการตามแผน เพ่ือให้ผู้บริหารโรงพยาบาลวัดโบสถ์ได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อปฏิบัติ 
ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ EB 18 ที่ก าหนดให้มีการ
รายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ และอนุญาตให้น ารายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   1 กันยายน 2564 

 



 

สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

1.รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบ 1 

2. แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบ  2 

3.แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่วนต าบล  3 

4.รายงานผลการเสริมสร้างความตระหนักให้บริการบุคลากรมีความพร้อมรับผิด(Accountability)  7 
5. ภาพโครงการ 7 

6. เอกสารอ้างอิง 8 
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รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564และในไตรมาสที่ 2 ก าหนดให้มีการรายงานผลในการด าเนินการตาม
แผน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564รอบไตรมาสที ่2 
ดังนี้ 

1.แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ล าดับ วันที่ หน่วยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 
 

18 ม.ค . 64 
รพ.สต.ท่างาม 
รพ.สต.ท้อแท้ 

ออกตรวจแล้ว 
ออกตรวจแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บ้านท้อแท้ ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 

2 
 

19 ม.ค . 64 
รพ.สต.หินลาด 
รพ.สต.บ้านยาง 

ออกตรวจแล้ว 
ออกตรวจแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.น้ าคบ ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 

3 
 

20 ม.ค . 64 
รพ.สต.คันโช้ง 
รพ.สต.ห้วยเจียง 

ออกตรวจแล้ว 
ออกตรวจแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.ท่าขอนเบน ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 
 

  2. การประกาศและเผยแพร่เจตจ านงและนโยบายต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารภายใต้
แนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักให้บริการบุคลากรมีความพร้อมรับผิด
(Accountability) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 09.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าตึกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลวัด
โบสถ ์
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจ าปี 2564 

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
 

 รอบ  ๖  เดือน      รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม)  

 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยงานไม่
ถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายใน
และหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

รพ.วัดโบสถ/์
สสอ./รพ.
สต.ใน
เครือข่าย 

ประสิทธิภาพการ
ป้องกันยับยั้งการ
กระท าความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

- - -  / / 
 

๒. เสริมสร้าวความตระหนัก
ให้บริการบุคลากรมีความ
พร้อมรับผดิ(Accountability) 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านง
และวางระบบ
ป้องกันการทุจริต 

ผู้บริหาร
บุคลากร 
สาธารณสุข
ในสังกัด
โรงพยาบาล
วัดโบสถ ์

ดัชนีความพร้อม
รับผิด คณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการบริการงาน
ของหน่วยงาน
สูงขึ้น 

- - - /  / 
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี 2564 
ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ     

 

 ปัญหาอุปสรรค 

 ตารางการออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามก าหนดการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานรับตรวจ และ หน่วยงานผู้ตรวจ  

 การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไม่ใช้งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมได้ 
 บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้การท างานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ขาดก าลังบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนดท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหน่วยงานมาด าเนินการอบรมให้ความรู้ 
 ด้วยภาระงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีค่อนข้างมาก และใช้เวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานตามแผนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 
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รายงานผลการเสริมสร้างความตระหนักให้บริการบุคลากรมีความพร้อมรับผิด(Accountability) 

ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 09.00 น. 
ณ หน้าตึกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
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เอกสารอ้างอิง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทรศัพท์ 055-061079 ต่อ 100               .                                   

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/28    วันที ่   1 กันยายน  ๒๕๖4                                . 

เรื่อง รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

ตามที่ โรงพยาบาลวัดโบสถ ์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 และในไตรมาสที่ 4 ก าหนดให้มีการรายงานผลในการ
ด าเนินการตามแผน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวัดโบสถ ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบไตรมาสที่ 4 
ดังนี้ 

1.แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 
ล าดับ วันที่ หน่วยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 
 

18 ม.ค . 64 
รพ.สต.ท่างาม 
รพ.สต.ท้อแท้ 

ออกตรวจแล้ว 
ออกตรวจแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.บ้านท้อแท้ ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 

2 
 

19 ม.ค . 64 
รพ.สต.หินลาด 
รพ.สต.บ้านยาง 

ออกตรวจแล้ว 
ออกตรวจแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.น้ าคบ ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 

3 
 

20 ม.ค . 64 
รพ.สต.คันโช้ง 
รพ.สต.ห้วยเจียง 

ออกตรวจแล้ว 
ออกตรวจแล้ว 

ตามเอกสารแนบ 
ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.ท่าขอนเบน ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การประกาศและเผยแพร่เจตจ านงและนโยบายต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารภายใต้
แนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักให้บริการบุคลากรมีความพร้อมรับผิด
(Accountability) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 09.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าตึกกายภาพบ าบัด 
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 

           
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร์) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                    ทราบ/อนุญาต 
 
 

           
                                               (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
 
 

 
 

  

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วัน/เดือน/:  1  กันยายน 2564 
หัวข้อ: รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การท างานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการก ากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Link ภายนอก: ไม่มี 
หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                                              
                        (นายพนม  พรหมเมศร์)                              (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
         วันที่...1…. เดือน..กันยายน. พ.ศ. 2564..                  วันที่...1…. เดือน..กันยายน. พ.ศ. 2564.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโสถ์  โทรศัพท ์055-061079                                  . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/29    วันที่    1 กันยายน  ๒๕๖4                           . 

เรื่อง รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
จริยธรรมประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( 
Integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ(์Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 18 
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการรายงานการ ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ัน 

  ในการนี้ ชมรมจริยธรรมขอ รายงานการ ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มรายงาน  
รูปแบบที่ 2 และ 3 ซึ่งก าหนดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธาณสุข และจัดส่งตามรอบ
ปฏิทินที่ก าหนดทุกประกาศ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้าย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                        
                                                    (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                                                   
                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
                                                   ทราบ 
 
 

                
                                           (นางสาวพิมพ์พรรณ์ ปั่นโพธิ)์ 
                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

 
 
 

  

 

 













บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวัดโสถ์  โทรศัพท ์055-061079                                  . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/30    วันที ่   1 กันยายน  ๒๕๖4                           . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 18 
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน website ของหน่วยงาน นั้น 
ชมรมจริยธรรมขออนุญาตเผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน website ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                              
                                                    (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                                                   
                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
                                                   อนุญาต 
 
 

                 
                                           (นางสาวพิมพ์พรรณ์ ปั่นโพธิ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

 
 
 

  

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ์
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ์

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ ์
วัน/เดือน/ป ี 1  กันยายน 2564 
หัวข้อ: รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดข้อมูล ตามเอกสารแนบ 
Link ภายนอก: ไม่Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูร้บัผดิชอบการใหข้อ้มูล                                  ผูอ้นุมัตริบัรอง 

                                                                     
                     (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                              (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์) 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
        วันที.่..1…. เดือน..กันยายน. พ.ศ. 2564..              วันที.่..1…. เดือน..กันยายน. พ.ศ. 2564.. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


