
       แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลพิชัย 
  
 

                ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3                รอบ  ๖  เดือน                รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 
 

 
 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหตุ งบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

๑.สร้างความตระหนัก
ให้บรกิารและบุคลากรมี
ความพร้อมรับผิด
(Accountability) 

หน่วยงานมีการ
ประกาศ
เจตจ านงและ
วางระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

-ผู้บรหิาร
หน่วยงาน-
บุคลากร
สาธารณสุข
ในสังกัด 
รพ.พิชัย 

ดัชนีความ
พร้อมรับผิด 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
ของหน่วยงาน
สูงข้ึน 

- - - / - -  

.๒.พัฒนาและยกระดับ
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ใช้ดุลพินิจ
โดยชอบด้ วย ระ เ บี ยบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
  

คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ของหน่วยงาน
อยู่ในระดับสูง
มาก 

 

รพ.พิชัย -ระดับคุณธรรม
และความ
โปรง่ใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่าน
การประเมิน
ร้อยละ๙๐ 

- - - - / -  

 

     
             
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลพิชัย 
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 

       ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

    โรงพยาบาลพิชัย  ได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โดยสรปุ 
ในภาพรวมได้ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  โดยโรงพยาบาล
พิชัย  ได้ด าเนินการตาม มาตรการที่ ๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชน/ ข้าราชการ/ลูกจ้าง ของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย  กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชน/ ข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาตรการที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
จัดท าประมวลจริยธรรมประกาศแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ๑.๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต  ประกอบด้วย  กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย
โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๒.๑  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เวทีประชาคม)  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตใหส้าธารณชนทราบ  การขยายช่องทางการรับฟังความคิดเหน็และแจง้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจัดให้มี
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริต  อาทิ กล่องรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ  เว็บไซต์  การแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ด ารงธรรม การด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยโรงพยาบาลพิชัย  มีการ
น าระบบควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตรวจสอบและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ  โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   

    การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ข้ันตอนกฎหมาย และ
เกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบก่อให้เกดิการปรับปรงุระบบงานให้เหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของทางราชการและประชาชน  เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากร
ในหน่วยงาน  บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน  ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  เกิดการสร้าง
เครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการท างานของโรงพยาบาลบ้านโคก  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการตรวจสอบติดตามการท างานของโรงพยาบาลพิชัย  
ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท างานของโรงพยาบาลพิชัยมากขึ้น  เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้มี
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา  เป็นการป้องกัน
บุคลากรของหน่วยงานมิให้กระท าผิด  ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน  มีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล  

  



 
 

    ปัญหาอุปสรรค  การจัดท ากิจกรรม/โครงการตามแผนงานบางอย่าง เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความ
สนใจ  และไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท ากิจกรรม  บุคลากรของหน่วยงานบางฝ่ายยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้การท างาน
ล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง  ขาดก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สายงานที่ก าหนดท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้  เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ  โดย
เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ เท่านั้น     

 

    ข้อเสนอแนะ  ส าหรับการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลพิชัย  สมควรที่จะได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจน
เพื่อให้การด าเนินการเป็นรปูธรรม โดยให้มีการสนับสนุนพนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องส าคัญ  เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบางครั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอย่างอื่นตามนโยบายของกระทรวงและนโยบายรัฐบาลท าให้ไม่มีเวลา  งานที่ด าเนินการจึงไม่สมบูรณ์  งบประมาณของ
หน่วยงานและบุคลากรมีจ ากัดท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ 

  
                                                                                                                                                                

                                        ลงช่ือ            ผู้รายงาน                                          
                                                        (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกูร)                                                                                
                                                                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                               9  มีนาคม  ๒๕๖3 
 โทรศัพท ์ ๐-๕583-2100  
 โทรสาร   0-5545-6299 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี  อต 0032.306/ ๖๗.๑ วันที่     ๙  มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานผลการก ากับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
       ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3 ในไตรมาสที่ ๒ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 นั้น 

  ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดังนี้ 

  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี ๒ 

๑. มาตรการสร้างความตระหนักให้บริการและบุคลากรมีความพร้อมรับผิด มีการประกาศเจตจ านง
และนโยบายต่อต้านทุจริตของผู้บริหารภายในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบ ในการ
ประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพิชัย ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖3 พร้อมทั้งน าข้ึน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย  

๒. มาตรการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใช้
ดุลพินิจโดยชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  กิจกรรมการพัฒนาความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกระดับ ผลการตรวจ
ประเมินเอกสารตามหลักฐานเชิงประจักษ์รอบไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐   

๓.  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะดูแลผลประโยชน์ของทางราชการที่ไม่
สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่/ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการ น ามาซึ่งประโยชน์ส่วนตน
ไม่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 

แนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรงุแผนปฏิบตัิการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 25๖3 

๑. ปลูกฝังองค์ความรู้ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ๗ ประการ ให้สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจหน่วยงาน ประกอบด้วย๑)ซื่อสัตย์  สุจริต รับผิดชอบ ๒.ยืนหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้อง ๓)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความเสมอภาค  ๔.ปฏิบัติงานโปร่งใส ๕.มุ่งเน้น 
 
 
 
 

 

 



 
 

- ๒ - 

ผลสัมฤทธ์ิงาน ๖.)ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๗.)ปฏิบัติตามหลัก
ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       

             

 

 
                                                                              (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกรู)  
                                                                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     
 
 
                                                                                               ทราบ 
 
 
 

        (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                                               
       

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ี  อต 0032.306/ ๖๘.๑  วันท่ี   ๙   มีนาคม    ๒๕๖3 

เร่ือง  ขออนุมัตนิ ารายงานผลการก ากับติดตามแผนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตฯปีงบประมาณ ๒๕๖3   
          ข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                 เรื่องเดิม 
                                 ตามที่โรงพยาบาลพิชัย ไดเ้ข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ๕ ดัชนี ๑๒ ตัวช้ีวัด ให้คะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในดัชนีวัฒนธรรม
และคุณธรรมในองค์กร ตัวช้ีวัดที่๑๑ แผนป้องกันและปรบปรามการทุจริตระบุว่าหน่วยงานต้องมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปีงบประมาณ๒๕๖3 และให้
เผยแพร่แผนฯบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
              ข้อพิจารณา 
                        กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอเรียนว่าโรงพยาบาลพิชัย เห็นควรน ารายงานผลการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยและ 
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
    ข้อเสนอ 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  
 
 

 
    (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกรู)                                                                                                  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 
               เห็นชอบ     
                            (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 





 

 

 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี  อต 0032.306/ ๗๐.๑ วันที่       ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรมของชมจริยธรรมของหน่วยงานในสงักัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  ในไตรมาสที่ ๒ 
        

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรมของหน่วยงานใน
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 นั้น 

  ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖3  ดังนี ้

  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  ในไตรมาส
ที่ ๒ 
 

๑. กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning weekและ ๕ ส. ระดับหน่วยงาน ๒๕๐ คน ป้องกันควบคุมโรค                                                                                             
เกี่ยวกับ COVID-19 
๒. ท าบุญตักบาตร รบัพรและค าสอนจากเจ้าคณะจังหวัด ๒๐๐ คน  ๒๐๐ คน เจ้าหน้าที่เข้าร่วม         
ร้อยละ ๙๐ เนื่องจากจัดตอน ๑๒.๐๐ น. 
๓.ร่วมกบัชมรมเดินว่ิงเพื่อสุขภาพอ าเภอพิชัย เพื่อมอบใหก้บัโรงพยาบาลพิชัย ๑๒๐ คน ได้เงิน     
๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่ขาดแคลน 

 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น   ๓     กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    ๕      กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจรงิในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน   ๐        บาท 
 - จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมกจิกรรม จ านวน   ๐      บาท 
 - จากงบประมาณ อื่นๆ รวมทุกกจิกรรม จ านวน   ๐     บาท 
 
รายละเอียด ดังน้ี.  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 

๑.ความชัดเจนของนโยบายละวัถุประสงค์ในการจัดกจิกรรม 
๒.ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกจิกรรมในทุกกจิกรรม 
๓.ความเป็นเอกภาพของโรงพยาบาลพิชัย 
๔.ความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นๆ องค์กรเอกชนและชุมชน 

  
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ผู้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่มีภารกจิในการดูแลผู้ป่วย ไม่สามารถท ากิจกรรมได้เต็มที่เท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรงุการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 



 
 

- ๒ - 

 ๑.มีแผนการปฎิบัตงิานที่ขัดเจน 
 ๒.อาจใหม้ีการจัดต้ังชมรมย่อย เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ๆ จากกรรมการชมรมนั้นๆ 

 

           

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       

             

 

 
                                                                              (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกรู)  
                                                                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน     
 
 
                                                                                               ทราบ 
 
 
 

        (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                                               
       

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ี  อต 0032.306/๗๐.๒ วันท่ี   ๑๖   มีนาคม    ๒๕๖3 

  เร่ือง ขออนุมัตนิ ารายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัตกิารสง่เสรมิคุณธรรมของชมจริยธรรมของหน่วยงาน                                         
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  ในไตรมาสที่ ๒ 

        ข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                 เรื่องเดิม 
                                 ตามที่โรงพยาบาลพิชัย ไดเ้ข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ๕ ดัชนี ๑๒ ตัวช้ีวัด ให้คะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในดัชนีวัฒนธรรม
และคุณธรรมในองค์กร ตัวช้ีวัดที่๑๑ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระบุว่าหน่วยงานต้องมีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  และให้เผยแพร่แผนฯบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
              ข้อพิจารณา 

                        กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอเรียนว่าโรงพยาบาลพิชัย เห็นควรน ารายงานผลการด าเนินตาแผนปฏิบัติ
การสง่เสรมิคุณธรรมของชมจริยธรรมของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3 ข้ึนเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยและ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ
ต่อไป 

    ข้อเสนอ 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  
 
 

 
    (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกรู)                                                                                                  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 
               เห็นชอบ     
                            (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 
 
 

 











   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี  ๑๖    มีนาคม  พ.ศ.2563 
หัวข้อ รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรมของชมจริยธรรมของหน่วยงานในสงักัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  ในไตรมาสที่ ๒ 
 
รายละเอียดข้อมลู(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ความเอกสารแนบ 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ................... 
 
                     
 
                         ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                            ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                     ( นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกรู )                 ( นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
     วันที่.....๑๖....เดอืน...มีนาคม...พ.ศ...2563......            วันที่..๑๖......เดอืน..มีนาคม...พ.ศ22563.. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                      (นายสุวิน  บุญเสอื) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์....... 
                                    วันที่..๑๖......เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....2563..... 

 
 


