บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสบปราบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 52170 โทร o54 296053
ที่ ลป 0032.301/พิเศษ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอรายงานผลตามแผนการดาเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปี 2564 และขอ
อนุมัติเผยแพร่บน website และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ
ด้วยชมรมคุณธรรมจริย ธรรมโรงพยาบาลสบปราบขอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลสบปราบมี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดสรุปผลการดาเนินกิจกรรมแนบท้ายนี้
โดยสรุปดังนี้
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( แบบ 2 )
2. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมใน
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( แบบ 3 )
3. ผลงานอื่นๆ ตามรายละเอียดแนบท้าย แบบ 2 แบบ 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพิณญาดา ดวงสาร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ทราบ
- ชื่นชม และให้มีการพัฒนาการดาเนินการคุณธรรม
จริยธรรมอย่าง ต่อเนื่อง

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
ชื่อชมรม
สถานที่ตั้ง

ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลสบปราบ

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ

333 หมู่ 2 ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง 52130

ชื่อผู้ประสานงาน นายไพศาล พินทิสืบ

โทรศัพท์ 0850374645

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

จานวน

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง

จานวนเจ้าหน้าที่
18 คน
จัดทาประกาศและ
คาสั่งของ รพ.

/
/
/

1 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 23 ก.พ. 64

3. กิจกรรมทาบุญเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

/

2 ครั้ง

3. กิจกรรมแต่งชุดพื้นเมือง ผ้าไทยทุกวันอังคาร และศุกร์

/

ทุกวัน
อังคาร
และวัน
ศุกร์

1. กิจกรรมโครงการประชุมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต
2. กิจกรรมสร้างมาตรการและกลไกกากับการปฏิบัติตามคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา”
-จัดทารายละเอียดมาตรการ ข้อพึ่งปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมฯ
-ประกาศ บังคับใช้ ติดตาม ประเมินผล
3. กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา

การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว ยังมิได้ดาเนินการ
/

หมายเหตุ

ตามหนังสือจังหวัด
ลาปาง

ลงชื่อ
(
นายไพศาล พินทิสืบ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

ผู้รายงาน
)

แบบฟอร์มที่ 3
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ชื่อชมรม

ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลสบปราบ

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ

สถานทีต่ ั้ง 333 หมู่ 2 ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
ชื่อผู้ประสานงาน

นายไพศาล พินทิสืบ

โทรศัพท์ 0850374645

จานวนบุคลากรในหน่วยงาน 134 คน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย

80

คน

จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 1

โครงการ

จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จานวน
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จานวน

-

-

บาท
บาท

บาท

รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม

1. กิจกรรมโครงการประชุมอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต
2. กิจกรรมสร้างมาตรการและกลไก
กากับการปฏิบัติตามคุณธรรม
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
-จัดทารายละเอียดมาตรการ ข้อพึ่ง
ปฏิบัติแบบมีสว่ นร่วมฯ
-ประกาศ บังคับใช้ ติดตาม
ประเมินผล
3. กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา

ผลสาเร็จ
งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ใช้
ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์
(บาท)
เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ
กลุ่มงานบริหาร
 ไม่ใช้
ทั่วไป
งบประมาณ
 ไม่ใช้
งบประมาณ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
62)
63)
63)
๖3)

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

ดาเนินการแล้ว

กลุ่มงานบริการ
 ไม่ใช้
งบประมาณ ปฐมภูมิองค์รวม

ดาเนินการแล้ว

ฯ

หมายเหตุ: ผลสาเร็จเชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน
ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
1.เจ้าหน้าที่มีความพอเพียง มีวินยั สุจริต จิตอาสา
2.เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่
3.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน คปสอ.สบปราบ รับทราบมาตรการ และแนวทางในการป้องกันการทุจริต
4.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน คปสอ.สบปราบ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดาเนินงาน
การดาเนินงานเกิดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด 2019 ทาให้มีข้อจัดประชุมมีข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
กลุ่มเป้าหมายควรครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ลงชื่อ
(
นายไพศาล พินทิสืบ
)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : 31 สิงหาคม 2564
หัวข้อ : เผยแพร่ผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
: เผยแพร่ผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน

Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวพิณญาดา ดวงสาร)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวสุพรรณษา บุญศิริชัย)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

