
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ โทร 056-786452-4 

ท่ี      พช ๐0๓๒.301 /7441 วันท่ี   27    สิงหาคม  2563  

เรื่อง  รายงานผลการกํากับติดตามตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  

        ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 ในไตรมาสท่ี  4 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

  ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 นั้น 

  ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง   จึงขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 ดังนี้ 

  ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี4 

๑. มาตรการสรางความตระหนักใหบริการและบุคลากรมีความพรอมรับผิด มีการประกาศเจตจํานง
และนโยบายตอตานทุจริตของผูบริหารภายในหนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชนทราบ ในการ
ประชุมประจําเดือนเจาหนาท่ีในสังกัดโรงพยาบาลวังโปงประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖2 พรอมท้ัง
นําข้ึนเผยแพรบนเวบ็ไซตของโรงพยาบาลวังโปง 

๒. มาตรการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานใช
ดุลพินิจโดยชอบดวยระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ  กิจกรรมการพัฒนาความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเพชรบูรณทุกระดับ ผลการตรวจประเมินเอกสารตาม
หลักฐานเชิงประจักษรอบไตรมาสท่ี๒ เปาหมายผานเกณฑรอยละ ๘๐ หนวยงานในสังกัด
สํานักงานเพชรบูรณผานเกณฑประเมิน ๒๐ หนวยงาน ไมผานเกณฑประเมิน ๒ หนวยงาน 
โรงพยาบาลวังโปงผานเกณฑประเมินระดับคะแนนรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับคะแนนสูงมาก 

๓.  การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

เจาหนาท่ีในหนวยงานยังขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะดูแลผลประโยชนของทางราชการท่ีไม
สามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ี/ใชตําแหนงหนาท่ีราชการ นํามาซ่ึงประโยชนสวนตน
ไมแยกแยะระหวางประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม 

แนวทางการแกไขเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 

๑. ปลูกฝงองคความรูใหขาราชการ และเจาหนาท่ีในหนวยงาน ใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 

 

 

/2. กําหนดขอบังคับ... 



๒. กําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ ๗ ประการ ใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจหนวยงาน 
ประกอบดวย๑)ซ่ือสัตย  สุจริต รับผิดชอบ ๒.ยืนหยัด ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง ๓)ปฏิบัติหนาท่ีดวยคุณธรรมและ
ความเสมอภาค  ๔.ปฏิบัติงานโปรงใส ๕.มุงเนนผลสัมฤทธิ์งาน ๖.)ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และ ๗.)ปฏิบัติตามหลักคานิยมคนไทย ๑๒ ประการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                  
 

(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                                     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

      
  
 

(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ โทร 056-786452-4 

ท่ี      พช ๐0๓๒.301 /7546 วันท่ี   31   สิงหาคม 2563 

เรื่อง  รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามขอกําหนดของคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 

           ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

          ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 นั้น 
                  ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง  จึงขอรายงานผลการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามขอกําหนดของคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน  ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอรมการ
รายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอรมท่ี 2 และแบบฟอรมท่ี 3) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                  
 

(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                                     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

      
  
 

(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 
ดานการสงเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนภูมิภาค) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)  
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  2562 -30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง หนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
สถานท่ีต้ัง โรงพยาบาลวังโปง 
ชื่อผูประสานงาน นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง  โทรศัพท  083-9651959 
 
ผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม การดําเนินการ จํานวน ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
 ดําเนินการ

แลว 
ยังไม

ดําเนินการ 
   

1. แผน โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
บุคลากรสาธารณสุข  

   

     

2.จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
นอกสถานท่ี  สงเสรมิใหรูรัก  
สามัคคี  เสียสละ  ชวยเหลือ
แบงปน 
และเห็นคุณคาของการเสริมสราง
สังคมแหงความดีมีคณุธรรม   

   1 2 0 
คน 

เจาหนา ท่ี เขารวม
กิจกรรมคิดเปน 
รอยละ  71.43 

 

3.จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 

  108  
คน 

เจาหนา ท่ี เขารวม
กิจกรรมคิดเปน 
รอยละ  67.92 

 

 
 
 
 
ลงชื่อ   ผูรายงาน 
              (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 วันท่ี  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
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ป 
แบบติดตามผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 

ดานการสงเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนภูมิภาค) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

ชื่อชมรม คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง                      หนวยงาน  โรงพยาบาลวังโปง 

สถานท่ีต้ัง       116  หมู 13  ตําบลวังโปง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ   67240 

ชื่อผูประสานงาน นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง        โทรศัพท 083 -9651959 
 
จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น  3 กิจกรรม 
จํานวนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานท่ีมีการดําเนินการจริง ท้ังสิ้น 2 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน รวม  -  บาท 

• จากงบประมาณของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน  26,400  บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน   -  บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดําเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 
 ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.
 ) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.  ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.
 ) 

1.จัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและ
กิจกรรมพระ
ราชพิธี 

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดมี
ความรูความ
เขาใจใน
หลักธรรม
อยางแทจริง 
 รอยละ 95 
ของ
ผูเขารวม
กิจกรรม  

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดนํา
หลักธรรม
คําสอนมา
ประยุกตใช
ในชีวิต 
ประจําวัน
และการ
ทํางานได 
รอยละ 90 

ของ
ผูเขารวม

กิจกรรม  

ไมใช กลุมงาน
บริหาร
ท่ัวไป
โรงพยาบา
ลวังโปง 

      มีผูเขารวม
กิจกรรม
ทําบุญตัก
บาตร 
ในโอกาสและ
กิจกรรมพระ
ราชพิธี 
ในวันท่ี 23 
ตุลาคม 
2562 
และในวันท่ี 5 
ธันวาคม 
2562 
ในวันท่ี 3 
มิถุนายน 
2563 
ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 
2563 
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กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดําเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 
 ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.
 ) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.  ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.
 ) 

2.จัดกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชนนอก
สถานท่ี  
สงเสริมใหรูรัก  
สามัคคี  
เสียสละ  
ชวยเหลือ
แบงปน 
และเห็นคุณคา
ของการ
เสรมิสรางสังคม
แหงความดีมี
คุณธรรม   

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดมี
ความรูความ
เขาใจใน
หลักธรรม
อยางแทจริง 
 รอยละ 95 
ของ
ผูเขารวม
กิจกรรม  

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดนํา
หลักธรรม
คําสอนมา
ประยุกตใช
ในชีวิต 
ประจําวัน
และการ
ทํางานได 
รอยละ 90 

ของ
ผูเขารวม

กิจกรรม  

ไมใช กลุมงาน
บริหาร
ท่ัวไป
โรงพยาบา
ลวังโปง 

     จัดกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาใน
โอกาสวัน
สําคัญของชาติ
ไทย เน่ืองใน
โอกาสวัน
คลายวันเสด็จ
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็
จพระ
ปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล 
พระอัฐมรา
มาธิบดินทร 
ในวันท่ี 9 
มิถุนายน 
2563  จดั
กิจกรรมจติ
อาสาทําความ
สะอาด
โรงพยาบาล
และ
สถานพยาบาล 

 
  



 

 

 

ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
1. มีปฏิทินการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระราชพิธี 

2. มีการขอความรวมมือในทุกกลุมงานในโรงพยาบาล 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
บุคลากรบางสวนไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดเน่ืองจากตองปฏิบัติงานในวันสําคัญทางพระราชพิธี 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
   
   

 

 
ลงชื่อ   ผูรายงาน 
              (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 
 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป   27  สิงหาคม  ๒๕๖3 
หัวขอ 1.รายงานกํากับติดตามการดําเนินการของแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
         2.รายงานกํากับติดตามการดําเนินการของแผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        1.รายงานกํากับติดตามการดําเนินการของแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
        2.รายงานกํากับติดตามการดําเนินการของแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
Link ภายนอก ไมมี 
หมายเหตุ
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                              ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                               นางนิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ           ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี...27....เดือน.สิงหาคม..พ.ศ.๒๕๖3  วันท่ี....27.....เดือน..สิงหาคม.....พ.ศ. ..๒๕๖3... 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 นายปราโมทย  นรายศ 
 (นายปราโมทย  นรายศ) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี....27.....เดือน..สิงหาคม.....พ.ศ. ..๒๕๖3... 
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