
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/73    วันท่ี    28   ธันวาคม  ๒๕๖3                          .                               

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากร 

ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำป 2564                                                                                                   

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามท่ี กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบสำรวจ

หลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 9 

กำหนดใหหนวยงานมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนา

ทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย นั้น 

                   ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดาน

จริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป 2564 หากเห็นชอบโปรดลง

นามในเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตเผยแพรบน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธให

ขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป 

รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       
 

  

            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                เห็นชอบ / อนุญาต 
 
 

                                                        
                                             (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 



1. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

2. ชื่อโครงการ  การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล 
 วัดโบสถ ประจำป 2564  

3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันน้ี การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA ไดถูก

กำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีแนวทางในการพัฒนายกระดับการดำเนินงาน
ของหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมุงเนนกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม ซึ่งหลักการจะไดคนดีคนเกงมาอยูในระบบราชการไดนั้น 
ยึดหลกัการสำคญั ประกอบดวย 

1. หลักคุณธรรม (Merit-based) 
2. หลักสมรรถนะ (Competency-based) 
3. หลักผลงาน (Performance-based) 
4. หลักการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) 
5. หลักคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work life) 

โดยหนวยงานจะตองกำหนดหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหใชดุลยพินิจสวนตัวใหนอยที่สุด และมีการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน ใหเกิดการรับรู เขาใจ และนำไปปฏิบัติได 

โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงไดจัดการอบรมเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย
แกบุคลากรในสังกัด ประจำป 2564 ผานการประชุมผูบริหารกับเจาหนาที่ เพ่ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลวัดโบสถ มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย การทำงานใหยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดกระทำผิดวินัย อันจะสงผล
ดีแกตนเอง ผลดีแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี สงเสริมภาพลักษณที่ดีแกหนวยงาน รวมถึงการใหบริการประชาชนที่มี
คุณภาพตอไป 

4. วัตถุประสงคโครงการ 
๔.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานในโรงพยาบาล

วัดโบสถ ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๒ ขาราชการและเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงาน การรักษาวินัย และการปองกันมิใหการกระทำผิดวินัย โดยใชการประเมินการรับรู จากเครื่องมือ
และแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๔.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประพฤติตนและปฏิบัติ
ตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการไทยใสสะอาด 

 

5. เปาหมาย… 
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5. เปาหมาย 
เจาหนาทีโ่รงพยาบาลวัดโบสถ จำนวน 62 คน 

6. พื้นท่ีดำเนินการ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

7. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมอบรมใหความรูเรื่องการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 

8. วิทยากร 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ และหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
วันที ่5 มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา 18.30 – ๑5.0๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ  

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไมใชงบประมาณ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 

12. การประเมินผลและตัวชี้วัด 
๑๒.๑ ขาราชการ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความเขาใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ในการปฏิบัติหนาที่ (ครองตน ครองคน ครองงาน) และความรูดานวินัย การรักษาวินัย รวมถึงการปองกันไมใหกระทำ
ผิดวินัย 

๑๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity & Transparency 
Assesment : ITA) ของโรงพยาบาลวัดโบสถ มีคะแนนประเมินรอยละ ๙2 ขึ้นไป 

13. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑๓.๑ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปรงใสใน

หนวยงาน 
๑๓.๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 

การรักษาวินัย และการปองกันมิใหการกระทำผิดวินัย 
๑๓.๓ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถเปนองคกรที่โปรงใสและมีธรรมมาภิบาลเปนท่ียอมรับตาม

หลักสากล 
๑๓.๔ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ยกระดับความโปรงใสและคุณธรรม จนเกิดเปนภาพลักษณที่

ดีและมีความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผนดิน 
 

14. การอนุมัต…ิ 
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14. การอนุมัติโครงการ 
 
     

                                                                             
 ลงชื่อ .............................................. ผูเสนอโครงการ 
                                                     ( นายพนม  พรหมเมศร ) 
                                                         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                     

                                                                           
 ลงชื่อ .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
                                                   ( นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์ ) 
                                                             ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการอบรมใหความรู เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 256๔ 

วันท่ี 5 มกราคม 256๔ เวลา 08.30 - 15.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

--------------------------------------------- 
 
เวลา 08.30 - ๑9.0๐ น. - เรียนเชิญ นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์ ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  

 กลาวเปดการอบรม และชี้แจงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล 
 วัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 

เวลา 09.00 - ๑5.5๐ น. - หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป บรรยายใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม และดานวินัย ดังนี้ 
   1. การครองตน ครองคน ครองงาน 
  2. ความผิดวินัยและการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
  3. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของผูปฏิบัติงาน  
  4. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
 - กลาวปดการอบรม 
 
 

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



wbh
Typewritten text
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย                       ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ์                วันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 18.30 - ๑5.0๐ น.





บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/10.4    วันท่ี    2   มีนาคม  ๒๕๖4                               .                             

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย  

แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป 2564และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามที่ กลุมงานบรหิารทั่วไป ไดรับอนุมัติจัดทำโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดาน
จริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป 2564 นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการการเสริมสรางและพัฒนา
ความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป 2564 เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว ในวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการดังกลาว ตามรายละเอียดที่แนบ
และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

              
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                     อนุญาต 
 
 

                                                             
                                             (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

  

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แก
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำป 2564 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ      นายพนม  พรหมเมศร 
3. หนวยงานท่ีรับผดิชอบกลุมงานบริหารทั่วไป 
4. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 5 มกราคม ๒๕๖๔ เวลา 08.30 - 15.00  ณ หองประชุมราชาวดี 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 
5. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานใน
โรงพยาบาลวัดโบสถ ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงาน การรักษาวินัย และการปองกันมิใหการกระทำผิดวินัย โดยใชการประเมินการรับรู 
จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
๕.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ประพฤติตนและ
ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมในการเชิดชูความ
ดี ความซื่อสัตยสุจริตสงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการไทยใส
สะอาด 
 

6.  งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

     7.  ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 จัดประชุมอบรมใหความรูเรื่องการเสริมสราง
และพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการ
รักษาวินัย 

มีผูเขารวมอบรม จำนวน 62 คน 

 
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามที่กำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 ขาราชการบุคลากรทีเ่ขารับการอบรมมีความ

เขาใจเรื่องคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ (ครองตน ครองคน ครองงาน) และ
ความรูดานวินัย การรักษาวินัย รวมถึงการ
ปองกันไมใหกระทำผิดวินัย 

-จากการตอบแบบสอบถามรอยละ 90 
เจาหนาที่มีความเขาใจในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน  

2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assesment : ITA)ของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ 
มีคะแนนประเมินรอยละ ๙๒ ขึ้นไป 

- อยูระหวางรอผลการประเมิน 

 



-๒- 

     9.  การประเมินจุดออน/ปญหา อุปสรรค ของโครงการ     
 - การจัดเตรียมการฝกอบรมมีเวลานอยและเรงรดั เพื่อใหทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
 - ผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. ไมไดเขารวมการอบรมทุกคน  

10.  แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งตอไป 
 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

๒.ใหผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. เขารวมการอบรม เพื่อใหตระหนักวาเรื่องผลประโยชน 
 ทับซอนเปนเรื่องใกลตัว ทุกคนตองทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  

11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถามี)    

  1)ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม 
  2)หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
  3)รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ 
  4)คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 
  5)รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
  6)จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)หนังสือตอบรับวิทยากร 
  8)รายงานการประชุม  

                                                      
ลงชื่อ................................................................ผูจัดทำรายงาน 

(นายพนม  พรหมเมศร) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 

 
    ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

(นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



หลักฐานเชิงประจักษ EB 9 
ภาพถายโครงการอบรมใหความรู 

เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล 
วัดโบสถประจำป 2564 

วันที่ 5 มกราคม 256๔ เวลา 08.30- 15.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  9 มีนาคม 256๔ 
หัวขอ: รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถประจำป 2564 และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล ประจำป 2564 และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                      
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....9..... เดือน..มีนาคม...พ.ศ..256๔...             วันท่ี...9.... เดือน....มีนาคม...พ.ศ...256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


