
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                      

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๒๗๑   วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒              

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and 
Transparency Assessment) ในส่วนของ EB๒3 นั้น 

 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าวต่อไป 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ   
 

 

 

      (นายพีรวัส  แสงทอง) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

 

                  อนุมัติ 
 

 
       (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



ค ำปรำรภ 
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) เพ่ือบูรณาการ การด าเนินงานตามแผน
แม่บทดังกล่าวในหน่วยงานในสังกัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลทองแสนขัน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของบุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีการขับเคลื่อน
นโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
  โรงพยาบาลทองแสนขัน มุ่งหวังว่าเมื่อทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขันมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ไปสู่
การปฏิบัติแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และยกระดับธรรมาภิบาลปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 

 

 

       (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

 

  การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. หน้าที่ของรัฐมาตร ๖๓ ที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดจนการ
จัดให้มีมาตรการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวด รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 
  ๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความส าคัญกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๑) ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean 

Thailand) 

  ๕. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือมุ่งสู่  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต”  
และเป้าหมายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

  ๖. แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย 

  ๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ มาตรา ๗๘ ก าหนด
จรรยาข้าราชการ ๕ ประการ และก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจส่วนราชการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดจรรยาข้าราชการสาธารณสุข ๗ ประการ 
ประกอบด้วย  

    ๑) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  
    ๒) ยืนหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  
    ๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
    ๔) ปฏิบัติงานโปร่งใส  
    ๕) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์งาน  
    ๖) ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  
    ๗) ปฏิบัติตามหลักค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 

 



  ๘. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี และมีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งาน/บริการ 

  ๙. นโยบายนายกรัฐมนตรี ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่เน้นความโปร่งใส มี คุณธรรมจริยธรรม 

มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดการทุจริต และสนับสนุนองค์กรเอกชนและเครือข่ายต่างๆ  
เพ่ือสอดส่องเฝ้าระวัง และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑๐. มติคณะรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายให้มีการพัฒนาคุณธรรมของคนไทยโดยเน้นคุณธรรม  

น าการพัฒนาชาติ 
  ๑๑. มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปรามปราม และสร้าง
เครือข่าย) 
  ๑๒. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้บุคลากรมีค่านิยม “ซื่อสัตย์ สามัคคี  
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน และกล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง” 

  ๑๓. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่น้อมน าพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙  
มาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน น าค่านิยมองค์กร MOPH มาขับเคลื่อนในการบริหารงาน 

  ๑๔. มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙, ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ส่วนราชการพัฒนาระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พรบ.อ านวยความสะดวกฯ และมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร ์
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย” 

 

พันธกิจ  
 ๑. ให้บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ 

 ๒. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. กระตุ้นและส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 

ค ำจ ำกัดควำม 

๑. คุณภาพ หมายถึง 
    ๑) ความปลอดภัย (TSK Safety Goal) : ยาปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ ช่วยเหลือทันเวลา ดูแลรักษา

ปลอดภัย(๒P safety) 

    ๒) มีความพึงพอใจ : ความพึงพอใจของ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และชุมชน 

    ๓) การบริหารจัดการ : ด้านการเงินการคลัง ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรคุณภาพ 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. การมีส่วนร่วม หมายถึง “การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางานด้านบริการ (ส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู) และการบริหารของโรงพยาบาล” 

๓. ภาคีเครือข่าย หมายถึง “ผู้ดูแลผู้ป่วย อสม. ผู้มีบทบาททางสังคม(พระ,หมอพ้ืนบ้าน ปราชญ์ชุมชน) 
ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. รพ.สต. และสถานพยาบาล 

ในอ าเภอ” 

 

ค่ำนิยมหลัก  
 ท างานเป็นทีม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งม่ันของบุคลากรที่มีการเรียนรู้และพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง (Team, Patient & Customer focus, Individual Community) 
 

นโยบำยหลกัโรงพยำบำล 

 ๑. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ผสมผสานควบคู่ 
ไปกับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) และมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคลากรทุกระดับ 
และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 

๒. บุคลากรทุกคนให้บริการด้วยความตระหนักในสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ โดยยึดถือปฏิบัติ
ตามสิทธิผู้ป่วย 

 



๓. บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดถืออัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

๔. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง การบริหารและพัฒนา
บุคลากร การดูแลผู้ป่วย 

 

นโยบำยส่งเสริมสุขภำพ  
๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีทางด้านสุขภาพ และสามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
๒. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ และในชุมชนอย่างเหมาะสม 

๓. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

 

นโยบำยคุณภำพ 

บุคลากรทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

 เป้ำหมำยที่ ๑ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการ บริการ และพัฒนาคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
    ๑.๑. กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมรายได้  

ลดรายจ่าย บริหารการเงินการคลัง) 
    ๑.๒. กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

    ๑.๓. กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และเวชระเบียน 

 เป้ำหมำยที่ ๒ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีความสุข และมีความปลอดภัย (คุณภาพ 
หมายถึง ความปลอดภัย : ยาปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ ช่วยเหลือทันเวลา ดูแลรักษาปลอดภัย พึงพอใจ) 
           ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

    ๒.๑. กลยุทธ์ : บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

    ๒.๒. กลยุทธ์ : พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านผู้ให้บริการ (Personnel safety goals) 

เป้ำหมำยที่ ๓ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการ 
    ๓.๑. กลยุทธ์ : พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพ 

    ๓.๒. กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS) 

    ๓.๓. กลยุทธ์ : พัฒนาการบริการสุขภาพ กลุ่มโรคส าคัญในพื้นที ่
    ๓.๔. กลยุทธ์ : พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

    ๓.๕. กลยุทธ์ : พัฒนาตามเป้าหมายความปลอดภัยด้านผู้รับบริการ (Patient safety goals) 



เป้ำหมำยที่ ๔ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและชุมชนที่เหมาะสม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

    ๔.๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

 

เข็มมุ่งกำรพัฒนำงำน 

เข็มมุ่งท่ี ๑ พัฒนาระบบการเงินการคลัง เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
เข็มมุ่งท่ี ๒ พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาล และศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ 

เข็มมุ่งท่ี ๓ พัฒนาระบบประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร 

เข็มมุ่งท่ี ๔ ลดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

เข็มมุ่งที่ ๕ การค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เข้าสู่กระบวนรักษาได้เร็ว หายจากโรคและ 

ไม่ เสียชีวิต 

เข็มมุ่งท่ี ๖ การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

กลุ่มโรคส ำคัญของโรงพยำบำล 

๑. กลุ่มเรื้อรัง ได้แก่ 
    ๑) โรคเบาหวาน (DM : Diabetes Mellitus) 

    ๒) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 

    ๓) โรคความดันโลหิตสูง (HT : Hypertension) 

    ๔) โรคทางสุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) 
๒. กลุ่มเฉียบพลัน ได้แก่ 

    ๑) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI : Acute Myocardial Infarction) 

    ๒) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

๓. กลุ่มติดต่อ/ติดเชื้อ ได้แก่ 

    ๑) โรควัณโรค (TB : Tuberculosis) 

๔. กลุ่มแม่และเด็ก ได้แก่ 

    ๑) การตั้งครรภ์ซ้ า ในหญิงอายุ น้อยกว่า ๒๐ ปี (Teenage pregnancy) 

๕. กลุ่มส่งต่อ ได้แก่ 
    ๑) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) 

    ๒) การบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury) 

๖. กลุ่มโรคบริบทตามพ้ืนที่ 
    ๑) โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

โรงพยำบำลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงพยำบำลทองแสนขัน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กลยุทธ ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลลัพท ์ ผู้รับผิดชอบ 

วางระบบรากฐานการน า
ค่านิยม MOPH และคณุธรรม 

องค์กร “พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา” เป็นแนวทาง 
ต่อต้านการทุจริต 

- ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 

และวัฒนธรรมสจุริต ส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ จรรยาข้าราชการ 
คุณธรรมที่พึงประสงค ์

- โครงการปฏิบตัิธรรม เจริญ
ศีลภาวนา 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรเข้ามาม ี

ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม  

บุคลากรทุกระดับ 

ในโรงพยาบาล 

ทองแสนขัน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงานใสสะอาด 

- เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

- ชมรมจริยธรรม 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

สร้างเครือข่ายเพื่อป้องกัน 

และหยดุยั้งการทุจริต 

- แสวงหาและบูรณาการการ 
พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต 

- พัฒนาศักยภาพและกลไก 

ป้องกันการทุจริตแก่บุคคลากร 
ทุกระดับ 

- สนับสนุนและร่วมมือ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 

ทุกเครือข่าย 

ระดับความส าเร็จ 

ในการสร้างการม ี

ส่วนร่วม 

บุคลกรทุกระดับ/ภาค ี

เครือข่าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

- ระดับความส าเร็จการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงานใสสะอาด 

- เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

- ชมรมจริยธรรม 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 



แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงพยำบำลทองแสนขัน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลลัพท ์ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความตระหนักให้บริการ
และบุคลากรมีความพร้อม 

รับผิด (Accountability) 

- การประกาศและเผยแพร ่
เจตจ านงและนโยบายต่อตา้น 

ทุจริตของผู้บริหารภายใน 

หน่วยงานและเผยแพรต่่อ 

สาธารณชน 

หน่วยงานมีการ 
ประกาศเจตจ านงและ 

วางระบบการป้องกัน
การทุจริต 

- ผู้บริหารหน่วยงาน 

- บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดโรงพยาบาล 

ทองแสนขัน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

ดัชนีความพร้อมรบัผิด 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงาน 

ของหน่วยงานสูงขึ้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

พัฒนาและยกระดับคณุธรรม 

และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
ใช้ดุลพินิจโดยชอบ 

ด้วยระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับ 

- การพัฒนาความโปร่งใส 

การด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดโรงพยาบาล 

ทองแสนขันทุกระดับ 

- ยกระดับคณุธรรมการ 
บริหารงานของหน่วยงาน 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

(มีคะแนนการประเมิน 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๐ 

โรงพยาบาล 

ทองแสนขัน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

-ระดับคณุธรรมและ 

ความโปร่งใส 

การด าเนินงานของ 
ทุกหน่วยงานดีขึ้น 

ทุกหน่วยงาน และทุกป ี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

เพิ่มประสิทธิภาพกลไก 

การเสริมสร้างวินัยและระบบ 

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

- เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรมแก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

บุคลกรทุกระดับ 

มีวินัย/การด าเนินงาน
ทางวินัยลดลง 

- ผู้บริหารหน่วยงาน 

- บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดโรงพยาบาล 

ทองแสนขัน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

ระดับความส าเร็จองค์กร
โปร่งใส/หน่วยงาน 

ใสสะอาด 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 



           ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผน 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการมนต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

           ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติแผน 

(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงพยำบำลทองแสนขัน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

กลยุทธ ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลลัพท ์ ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานป้องกันปราบปราม 

การทุจริตโดยใช้ระบบการ 
ตรวจสอบและควบคุมภายใน 

- ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม 

การปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระดับความส าเร็จ 

ของหน่วยงานไม่ถูก
ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในและ 

หนวย่งานภายนอก 

ในเรื่องทุจริต 

โรงพยาบาล 

ทองแสนขัน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

ประสิทธิภาพการป้องกัน
ยับยั้งการกระท าความผิด 

ของบุคลากรทุกระดับ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

พัฒนาเครือข่ายและบูรณา 
การปราบปรามการทุจรติและ 

กระบวนงานตามมาตรฐาน 

การประเมินคณุธรรมและ 

ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ 

- จัดประชุมชี้แจงแนวการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 

- พัฒนาเครือข่ายตรวจสอบ 

ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานในหน่วยงาน  

- บุคลากรมีความ
เข้าใจในกระบวนการ
ประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส 

- มีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และภาคีเครือข่าย 
เพื่อการบริหารงาน 

ที่โปร่งใส 

- โรงพยาบาล 

ทองแสนขัน 

- บุคลภายนอก  

๒,๕๐๐ บาท ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง  
กันยายน ๒๕๖๓ 

- หน่วยงานผ่านเกณฑ ์

การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๙๐ 

- ระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานดีขึ้น  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 



 

            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่อต ๐๐๓๒.๓๐๘ /    วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน นั้น 
 

  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โรงพยาบาลทองแสนขัน เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมบันทึกฉบับนี้  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอได้โปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 

                 (นายพีรวัส  แสงทอง) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

เห็นชอบ/ลงนาม 

 
(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๑. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ๑. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า บุคลากรโรงพยาบาล ๒๕,๕๐๐ บาท  

กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ มีความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม ร่วมโครงการ มีความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ
บุคลากรทางการสาธารณสุข จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ความเข้าใจในเรื่อง ในเรื่องกฎหมาย 

๒. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล กฎหมาย คุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ จริยธรรม จรรยา จรรยาวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานต่อไป วิชาชีพในการ สามารถน าหลัก

ปฏิบัติงาน แนวคิดมาปรับใช้
ในการปฏิบัตงาน
เพื่อให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ได้

๒. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและ ๑. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล ทีม HRD และชมรม ความพึงพอใจในการ บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ   

ประเพณีไทย ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรมโรงพยาบาล ท างานของบุคลากร มีความรัก ความผูกพัน
    - จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง ที่ส าคัญๆ ของชาติไทย มากกว่าร้อยละ ๘๐ องค์กร รู้จักขนบ
ศาสนา ๒. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล ธรรมเนียมประเพณี
    - ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ มีความสุขในการท างาน และวัฒนธรรมของ
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวาย ชาติไทย
สังฆทาน ผ้าป่าสามัคคี ตามเดือน
เกิดของบุคลากรโรงพยาบาล
    - เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตาม
วันส าคัญของชาติ ศาสนา
    - มุทิตาจิตแด่ผุ้เกษียณอายุ
ราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เป้าหมาย

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน
(นางสาวดุจดาว อ่อนคง)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
ประธานชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๓. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ๑. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล ทีม HRD และชมรม อัตราข้อร้องเรียน ประชาชนผู้รับบริการ ๓๐,๐๐๐ บาท  

คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร มีความสุขในการท างาน จริยธรรมโรงพยาบาล ด้านพฤติกรรมบริการ มีความพึงพอใจต่อ
โรงพยาบาลทองแสนขัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิต ลดน้อยลง การให้บริการของ

สาธารณะ น้ าใจไมตรี มีขวัญ  บุคลากรภายใน
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โรงพยาบาล
   

  

 

 

 

๔. กิจกรรมเชิดชูบุคลากรที่มี ๑. เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคลากร ทีม HRD และชมรม - บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ   

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีในโรงพยาบาล และเป็นขวัญก าลังใจให้กับ จริยธรรมโรงพยาบาล มีความภาคภูมิใจ
 บุคลากรที่กระท าความดี ในการได้รับการเชิดชู
 มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงาน ความดี และตระหนัก
 ด้วยความมุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ ถึงความส าคัญของ
 สุจริต การประกอบความดี
 ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเป็นแบบอย่าง
 ของบุคลากรโรงพยาบาล ที่ดีให้กับบุคลากร
 ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ในหน่วยงาน 
 ค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม
 

 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน
(นางสาวดุจดาว อ่อนคง)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
ประธานชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๕. กิจกรรมการวางระเบียบปฏิบัติ ๑. เพื่อให้การด าเนินงานของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป บุคลากรโรงพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ
ในการท างาน และจัดท าข้อตกลง โรงพยาบาลเป็นไปด้วยความ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตระหนักรู้ถึงการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน เรียบร้อย เหมาะสม ข้อบังคับ ข้อตกลง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๒. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล ในการปฏิบัติงาน ข้อบังคับและข้อตกลง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐ ร่วมกัน
มีความเข้าใจ และตระหนักถึง
หน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

๖. กิจกรรมจิตอาสาท าความดี ๑. เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ ทีม HRD และชมรม จ านวนบุคลากร บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ
ด้วยหัวใจ บุคลากรโรงพยาบาล จริยธรรมโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่เข้าร่วม มีจิตสาธารณะ

๒. เพื่อสร้างความสามัคคีใน กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ
หมู่คณะ ท าความดีด้วยหัวใจ มีน้ าใจไมตรี เกิดเป็น
๓. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล ร้อยละ ๑๐๐ ความตระหนักรับรู้
มีใจเป็นจิตอาสา ท าความดีด้วย ในด้านการท าความดี
หัวใจ ท างานเพื่อสังคม เพื่อสังคมมากขึ้น

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน
(นางสาวดุจดาว อ่อนคง)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
ประธานชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๗. กิจกรรมก ากับ ติดตามการขับ ๑. เพื่อให้การด าเนินงาน ทีม HRD และชมรม องค์กรด าเนินงาน องค์กรมีการขับเคลื่อน ไม่ใช้งบประมาณ
เคลื่อนการด าเนินงานหน่วยงาน หน่วยงานคุณธรรมเป็นไปตาม จริยธรรมโรงพยาบาล ตามเป้าประสงค์ และด าเนินงาน
คุณธรรม เป้าประสงค์ขององค์กร หน่วยงานคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม

๒. เพื่อทราบถึงผลการ ร้อยละ ๑๐๐ และส่งเสริมให้
ด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และวินัย
ข้าราชการ

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน
(นางสาวดุจดาว อ่อนคง)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
ประธานชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
ชื่อชมรม   พอเพียง มีวินัย สุจริต  จิตอาสา หน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน  

สถานที่ตั้ง  261 ม.9  ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์    

ชื่อผู้ประสานงาน1. นายพีรวัส แสงทอง 2.นางสาวดุจดาว อ่อนคง โทรศัพท์  081-5348585....,-097-9866514  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

1. กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข       

- ยังมิไดด้ าเนินการ   รอค าตอบจาก
วิทยากรผู้อบรม 

2. กิจกรรม กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณไีทย  

-จัดกิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา 
-ท าบุญตักบาตร เลีย้งพระ ถวายสงัฆทาน ผ้าป่าสามัคคี  
-เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
-มุทิตาจิตแดผู่้เกษียณอายรุาชการ 

ด าเนินการแล้ว  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

 

3. กิจกรรม กิจกรรมเชิดชูบุคลากรที่มีคณุธรรมที่ดีในโรงพยาบาล 

      

ด าเนินการแล้ว  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและจดัให้
เป็นตัวชี้วัดบุคลกร
ในการประเมินความ
ดีความชอบ 

 

4โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องคณุธรรมแก่บุคลากรโรงพยาบาลทองแสนขัน  ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000  รอติดต่อวิทยากร 
 

แบบฟอร์มที่ 2 



 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

5. กิจกรรม การวางระเบยีบปฏิบตัิในการท างาน และจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตงิาน
ร่วมกัน 

ด าเนินการแล้ว  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

วันจันทร์บุคลากร
แต่งกายตาม
แบบฟอร์มของ
ตนเอง 

 

6.กิจกรรมจติอาสาท าความด ี

 

ด าเนินการแล้ว  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรใน
โรงพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่
ในบ้านพัก ของ
โรงพยาบาล ได้ท า
ความสะอาด
บ้านพักและ
โรงพยาบาลทุกวัน
พุธที่3 ของเดือน 

 

6.กิจกรรมก ากับ ตดิตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานหน่วยงานคณุธรรม ด าเนินการแล้ว
โดยทีมHRD 

 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

องค์กรได้มีการ
ขับเคลื่อนและ
ด าเนินงานคุณธรรม
และจริยธรรมโดย
ทีมHRD 

 

 

 

ลงชื่อ  ดุจดาว  อ่อนคง  ผู้รายงาน 

 (นางสาวดุจดาว   อ่อนคง  ) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 

                      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  



 

แบบฟอร์มที่ 3 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 

ชื่อชมรม  พอเพียง มีวินัย สุจริต  จิตอาสา หน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน  

สถานที่ตั้ง 261 ม.9  ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์    

ชื่อผู้ประสานงาน 1.นายพีรวัส แสงทอง 2.นางสาวดุจดาว อ่อนคง โทรศัพท์081-5348585....,-097-9866514   

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม 

จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 4 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 55,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 55,000 บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.
62) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.
63) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.
63) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.  
๖3) 

1. กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  

ร้อยละ80มี
ค ว า ม รู้ ใ น
เ รื่ อ ง
ก ฎ ห ม า ย 
คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม
วิ ช า ชี พ ใน
ก า ร
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร
ส าม า รถ
น า ห ลั ก
แนวคิดมา
ปรับใช้ใน
ก า ร
ปฏิบัติ งา
น 

25,500 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    ยั ง ไม ได้ ด า เนิ น ก าร เนื่ อ งจ าก
วิทยากรยังไม่ได้ให้ค าตอบ 

 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.
62) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.
63) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.
63) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.  
๖3) 

2. กิจกรรม กิจกรรมสืบสานประเพณี
ไทย 

ร้อยละ 90 บุคลากรมี
ค ว าม รั ก
ค ว า ม
ผู ก พั น
อ ง ค์ ก ร 
รู้ จั ก
ขนบธรรม
เ นี ย ม
ประเพณี
ไทย 

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ 

HRDและชมรม
จริยธรรม 

    มีการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ
ทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
มีกิจกรรมทอดผ้าป่า ปี ใหม่ วัน
สงกรานต์ 

3.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
โรงพยาบาลทองแสนขัน 

-ไ ม่ มี ข้ อ
ร้องเรียน 

ผู้รับบริกา
รมี ค ว าม
พึ งพ อ ใจ
ต่ อ ก า ร
ให้บริการ
ข อ ง
บุคลากร 

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ 

HRDแ ล ะ
หน่ วยงานของ
บุ ค ล า ก ร ที่
ปฏิบัติงาน 

    ยั ง ไม่ ได้ จั ด ก า รอ บ รม แ ต่ ข้ อ
ร้องเรียนพฤติกรรมบริการเป็น
ตัวชี้วัดประเมินความดีความชอบ
ของบุคลากร 

4.กิจกรรมเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีในโรงพยาบาล  

- บุคลากรมี
ค ว า ม
ภาคภูมิใจ
ใ น ก า ร
ได้รับการ
เ ชิ ด ชู
ค ว า ม ดี 
แ ละ เป็ น
แบบอย่าง
ใ น
หน่วยงาน 

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ 

HRDและชมรม
จริยธรรม 

    มีการติดประกาศบุคลากรที่มีคุร
ธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆโดย
การโหวตของบุคลากร 

 

 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.
62) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.
63) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.
63) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.  
๖3) 

5.กิจกรรมการวางระเบียบปฏิบัติในการ
ท างาน และจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ร้อยละ100 บุคลากร
ตระหนักรู้
ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ
ต า ม
ข้อตกลง
แ ล ะ
กฎระเบีย
บ ข อ ง
หน่วยงาน 

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ 

ก ลุ่ ม ง า น
บริหารงานทั่วไป 

    วันจันทร์เจ้าหน้าที่แต่งแบบฟอร์ม
ตามวิชาชีพตนเอง 

6.กิจกรรมจิตอาสาท าความด ี ร้อยละ80 
จั ด
ห มุ น เวี ย น
ใ น
หน่วยงาน 

บุคลากรมี
จิ ต
สาธารณะ
ท าดีด้ วย
หัวใจ ท า
ค ว า ม ดี
เพื่อสังคม 

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ 

HRDและชมรม
จริยธรรม 

    มีกิจกรรมท าความสะอาดบ้านพัก
และสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล
ทุกวันพุ ธที่  3  ของเดือนท าให้
โร งพ ย า บ า ล มี ค ว า ม ส ะ อ า ด 
สวยงาม  

7.กิจกรรมก ากับ ติดตามการขับเคลื่อน
การด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 

อ ง ค์ ก ร
ด าเนินงาน
ไ ด้ ต า ม
เป้ า ห ม า ย
ร้อยละ100 

องค์ ก รมี
ก า ร
ขับเคลื่อน
แ ล ะ
ด าเนินงา
น
คุณธรรม
แ ล ะ
จริยธรรม
ใ น
เจ้าหน้าที่
โ ด ย ไ ม่
เ ลื อ ก
ปฏิบัติ 

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
งบประมาณ 

HRDและชมรม
จริยธรรม 

    มีการด าเนินการตามโครงการ 5
โครงการและยังรอด าเนินการ2 
โครงการเนื่องจากรอ วิทยากร 



 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ทีมและผู้บริหารให้การสนับสนุนและบุคลากรให้ความร่วมมือ    

    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 

ภาระงานของบุคลากร และการเห็นความส าคัญ     

    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

    

    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ดุจดาว   อ่อนคง  ผู้รายงาน 

 (นางสาวดุจดาว    อ่อนคง ) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 

                              หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  

 

 

 
 



 
 

 

 

ค ำสั่งโรงพยำบำลทองแสนขัน 

ท่ี ๒๑/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนชมรมทองแสนขนัสุจรติ ยดึมัน่คุณธรรม โรงพยำบำลทองแสนขัน  
ตำมโครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 

....................................................................................... 
 

  โดยที่เป็นกำรสมควร เพ่ือให้กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำมกรอบกำรประเมินกำร  

ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙) ประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ และมำตรำ ๖๐ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรำยนำมและต ำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ดังมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. นำยเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๒. นำยเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นำยแพทย์ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำฯ 
๓. นำงสำวสุมิตรำ  จันทร์แยง หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล   คณะท ำงำน 
๔. นำงกำนต์ธิดำ  เชื้อภักดี หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ  คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวเลขำ  ดีแท้  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิฯ คณะท ำงำน 
๖. นำงสำววิภำพร  วงษ์ยอด หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์  คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวพรพิมล  นำคะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๘. นำงขนิษฐำ  ข้ำงโต  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวกำนต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
๑๐. นำงสำวศิวพร  ชุ่มเย็น รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพฯ คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวสุปรียำ  บุญจันทร์ หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู  คณะท ำงำน 
1๒. นำยมำวุฒิ  รักดี  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน คณะท ำงำน 
1๓. นำงสุจิตรำ  จองดวง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
1๔. นำงพัชรินทร  หำญประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๑๕. นำยณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม   คณะท ำงำน 
๑๖. นำยพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
 

/ ๑๗. นำย................ 



- ๒ - 
 

๑๗. นำยธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนำกำร    คณะท ำงำน 
๑๘. นำยพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1๙. นำงสำวดุจดำว  อ่อนคง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 
๒๐. นำงสำววิยดำ  มำวรรณ์ แพทย์แผนไทย       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 

 

 อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. พิจำรณำกิจกรรมในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ตำม
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 และโรงพยำบำลวังโป่ง 

๒. ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน 
๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
๔. ก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินของกลุ่มที่ชัดเจน 
๕. เสนอแนะให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรตรวจสอบตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  ๖. สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด ซึ่งน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขันทรำบ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

      (นำยเบญจวุฒิ   ครุฑเมือง) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัน/เดือน/ปี    ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

หัวข้อ  ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

          ๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

         ๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 

 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 

 

 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 

 


