
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที่  สน 0032.301 /31                                วันที่   25 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  ขออนุมัติด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ. นิคมน ้าอูน ปีงบประมาณ 2566   

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

  ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการ คปสอ. 
นิคมน ้าอูน ปีงบประมาณ 2566 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบรหิาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการ
ส่งเสริมความรูเ้พื่อต่อต้านการทุจริต จึงขออนุมัติด้าเนินการจัดโครงตามแผนที่แนบมาพร้อมนี  พร้อมทั งขอ
อนุมัตเิผยแพรแ่ผนงานในเว็บไซต์โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
                     
           ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 

-  เห็นชอบใหด้ าเนนิการตามแผน 
และอนุมตัิใหเ้ผยแพรแ่ผนลงในเวบ็ไซต์        

     
 

      
     ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                             นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ รักษาการในต้าแหน่ง 
                                    ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 



 
แผนปฏบิตักิารสงเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดบัหนวยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสวนภูมิภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน หนวยงาน      โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  

สถานที่ต้ัง   เลขที่ 64 หมู 5 ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร  

ชื่อผูประสานงาน  นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ โทรศัพท    042789015  

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน   102  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย    102  คน 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   3 โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม    22,000 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน  22,000 บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน  บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

•    บุคลากรภายในโรงพยาบาลจํานวน 102 คน และบุคลากร คปสอ.นิคมน้ําอูน  

ระยะเวลาที่ดําเนินการ  3  วัน 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

•    เจาหนาท่ีไดรับความรู  ดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยบุคลากรสาธารณสุข ความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ความรูเรื่องการตอตานทุจริต   
 

แบบฟอรมที่ 1 
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รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

1. กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาดาน
คุณธรรม จรยิธรรมและวินัยบุคลากร
สาธารณสุขประจําปงบประมาณ 2566
  

บุลากรไดรับความรู
ดานคุณธรรม 

จริยธรรมและวินัย
บุคลากรสาธารณสุข 

โรงพยาบาลนิคมนํ้า
อูน 

70 รอยละ 76 20,000      

2. กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมให
ความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และการเสริมสรางและพัฒนาทางดาน
จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้ง
ปองกันมิใหกระทําผิดวนัิย  

บุลากรไดรับความรู
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการ
เสริมสรางและพฒันา
ทางดานจรยิธรรมและ
การรักษาวินัยรวมทั้ง
ปองกันมิใหกระทําผิด

วินัย 

โรงพยาบาลนิคมนํ้า
อูน 

70 รอยละ 76 2,000      

3. กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริม
ความรูเพือ่ตอตานการทุจริต
  

บุลากรไดรับความรู
เพื่อตอตานการทุจริต
และผลประโยชนทับ

ซอน 

โรงพยาบาลนิคมนํ้า
อูน 

70 รอยละ 76 -      

รวม           

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. รายงานการนําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเว็บไซตใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทราบโดยรายงานทาง google forms ตามลิงกยอ  
  https://moph.cc/qLH79IJZL ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ตองมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมท่ีขับเคลื่อนผานกลไก “บวร” (บาน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) อยางนอย 1 โครงการ 
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ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
 (นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ  ) 
ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
 (       นายวิษณุ  เกตุรุน  ) 
ตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้าํอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรบัโรงพยาบาลนคิมน้าํอูน สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้าํอูน 

 
ช่ือหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......25 ตุลาคม 2565.............................................................................................. 

หัวขอ: .......แผนปฏิบัติการ คปสอ. นิคมนํ้าอูน ปงบประมาณ 2566 โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสและบรหิาร ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิ

บาล กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมการสงเสริมความรูเพ่ือตอตานการทุจริต.................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....แผนปฏิบัติการ คปสอ. นิคมนํ้าอูน ปงบประมาณ 2566 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสและ
บริหาร ยุทธศาสตรที่ 4 บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมการสงเสริมความรูเพ่ือตอตานการทุจริต....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ.......) 
ตําแหนง .นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...25....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565......       วันท่ี...25....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

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

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...25....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

                   
  

 


