
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบปราบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   52170 โทร o54 296053   
ที่  ลป 0032.301/พิเศษ                 วันที่   31  สิงหาคม  2564 

เรื่อง  ขอรายงานผลตามแผนการด าเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปี 2564 และขอ 

 อนุมัติเผยแพร่บน website และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 

 ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลสบปราบขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลสบปราบมี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 
ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่  31  สิงหาคม  2564  ดังรายละเอียดสรุปผลการด าเนินกิจกรรมแนบท้ายนี้ 
โดยสรุปดังนี้ 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( แบบ 2 ) 

2. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมใน
สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( แบบ 3 ) 

3.  ผลงานอ่ืนๆ ตามรายละเอียดแนบท้าย แบบ 2 แบบ 3 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 

 

                                                                                                        
            (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   
 

- ทราบ  
- ชื่นชม และให้มีการพัฒนาการด าเนินการคุณธรรม

จริยธรรมอย่าง ต่อเนื่อง 
              
         

                                                                           
(นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม  ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลสบปราบ หน่วยงาน   โรงพยาบาลสบปราบ  

สถานที่ต้ัง  333  หมู่ 2  ต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  52130    

ชื่อผู้ประสานงาน นายไพศาล  พินทิสืบ โทรศัพท์ 0850374645  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

1. กิจกรรมโครงการประชุมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต        

/  1 ครั้ง จ านวนเจ้าหน้าท่ี 
18 คน 

 

2. กิจกรรมสร้างมาตรการและกลไกก ากับการปฏิบัติตามคณุธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา”  
 -จัดท ารายละเอียดมาตรการ ข้อพึ่งปฏิบัติแบบมสี่วนร่วมฯ 
  -ประกาศ บังคับใช้ ติดตาม ประเมินผล  

  
 
/ 
/ 

  จัดท าประกาศและ
ค าสั่งของ รพ. 

 

3. กิจกรรมกิจกรรมจติอาสา    /   1 ครั้ง กิจกรรมจติอาสา  
วันท่ี 23 ก.พ. 64 

 

3. กิจกรรมท าบุญเยี่ยมวดัในวันธรรมสวนะ (วันพระ) 
   

/  2 ครั้ง   

3. กิจกรรมแต่งชุดพื้นเมือง ผ้าไทยทุกวันอังคาร และศุกร ์  /  
 

ทุกวัน
อังคาร 
และวัน
ศุกร ์

ตามหนังสือจังหวัด
ล าปาง 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (           นายไพศาล  พินทิสืบ ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  
                   เลขานุการชมรมจริยธรรม 

 

แบบฟอร์มที่ 2 

 



แบบฟอร์มที่ 3 
 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ชื่อชมรม ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลสบปราบ หน่วยงาน  โรงพยาบาลสบปราบ  

สถานทีต้ั่ง 333  หมู่ 2  ต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  

ชื่อผู้ประสานงาน  นายไพศาล  พินทิสืบ โทรศัพท์   0850374645  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   134  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย     80   คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   1 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม   - บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน              -          บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ ์
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. กิจกรรมโครงการประชุมอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต        

       ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมสร้างมาตรการและกลไก
ก ากับการปฏิบัติตามคุณธรรม 
“พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา”  
 -จัดท ารายละเอียดมาตรการ ข้อพึ่ง
ปฏิบัติแบบมีสว่นร่วมฯ 
  -ประกาศ บังคับใช้ ติดตาม 
ประเมินผล  

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมกจิกรรมจิตอาสา       ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริการ
ปฐมภูมิองค์รวม

ฯ 

    ด าเนินการแล้ว 

 



 
หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
 ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
1.เจ้าหน้าท่ีมีความพอเพียง มีวินยั สุจรติ จิตอาสา   
2.เสริมสร้างคณุธรรม  ความซื่อสตัย์ และพัฒนาความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่    
3.ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีใน คปสอ.สบปราบ รับทราบมาตรการ และแนวทางในการป้องกันการทจุริต   
4.ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีใน คปสอ.สบปราบ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานเกดิในช่วงการเกิดโรคระบาดโควดิ 2019 ท าให้มีข้อจัดประชุมมีข้อจ ากัด    
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
กลุ่มเป้าหมายควรครอบคลุมเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด    
    

 

 

 

 

               

   

ลงชื่อ    
 (            นายไพศาล  พินทิสืบ  ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี   :  31  สิงหาคม  2564 

 
หัวข ้อ :  เผยแพร่ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    :  เผยแพร่ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                                                                   
               (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร)                                 (นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 
      ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

       วันที่ 31  เด ือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564                       วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564    
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา  บุญศิริชัย) 

นักวิชาการพัสดุ 
                                            วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 


