
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0032.301 /165                                วันท่ี   9 กันยายน 2565 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน ใน 

         สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ  
          พ.ศ. 2565   

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  จากท่ีไดแจงใหเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวาเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนไดดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกหนวยงาน รอบ 12 เดือน ประจําป
งบประมาณ 2565 และไมพบขอรองเรียนเก่ียวกับการละเวนการ ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและไมพบความ
เสี่ยงและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแนวทางฯ  ดังกลาวแตอยางใด    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
                     
           ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

-  เห็นชอบและอนุมัติใหเผยแพรแผนลงในเว็บไซต        
     
 

      
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
 

 ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนิคมน  าอูน หน่วยงาน     โรงพยาบาลนิคมน  าอูน  
 สถานที่ตั ง  เลขที่ 64 หมู่ 5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน  าอูน จังหวัดสกลนคร   

ชื่อผู้ประสานงาน      นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ โทรศัพท์    042789015 จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั งสิ น     2 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 2 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 1,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 22,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 22,000  บาท 

รายละเอียด ดังนี  
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖5) 
1. กิจกรรม กิจกรรมการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยบุคลากรสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

  - กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    - 
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กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖5) 
2. กิจกรรม กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
เสรมิสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งป้องกันมิให้กระท าผดิวินัย
   

  1,000 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน
เข้าร่วมประชุมความรู้ความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินยัรวมทั ง
ป้องกันมิให้กระท้าผิดวินัยขา้ร่วม
ประชุม จ้านวน 55 คน 

3. กิจกรรม กิจกรรมการ
ส่งเสริมความรู้เพื่อต่อตา้นการ
ทุจริต  

  - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

    เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน
เข้าร่วมประชุมความรู้ความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินยัรวมทั ง
ป้องกันมิให้กระท้าผิดวินัยขา้ร่วม
ประชุม จ้านวน 55 คน 

 
ค าอธิบาย : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ้านวนคน จ้านวนหน่วยงาน จ้านวนชุมชน 

   ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 -   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 -   
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ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด้าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก้าหนดเวลา ดังนี   
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 
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ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
               (นายวิษณุ  เกตุรุน) 
ต าแหน่ง รักษาการผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......9 กันยายน 2565............................................................................................. 

หัวขอ: .......รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน ใน 
สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภมิูภาค 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565.................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

....รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน ใน 
สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภมิูภาค 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี... 9....เดือน.......ก.ย......พ.ศ..2565.......       วันท่ี... 9....เดือน.......ก.ย......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี... 9....เดือน.......ก.ย......พ.ศ..2565.......       

                   
  

 




	                      บันทึกข้อความ

