
             
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป      โทร. 167 
ที่  พย 0032.301/บ 288                                วันที่   14  พฤศจิกายน  2565     
เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขออนุญาตน าแผนฯ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์
โรงพยาบาล 
 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

                ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและชมรมโรงพยาบาลคุณธรรม ได้จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลจุน 
ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือปลูกฝัง และปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 

   ในการนี้ ขอท่านพิจารณาหากเห็นชอบขอโปรดอนุมัติ ลงนามแผน เพ่ือประกาศใช้แผน และ
อนุญาตน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมโรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2566  ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาพิจารณาอนุมัติและอนุญาต 

 
        

(นางสาวรัตติยา  โยธา) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

ทราบ/ลงนามแล้ว/อนุญาต 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 

โรงพยาบาลจุน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลจุน 
 
 

วัน / เดือน / ปี  :    14 พฤศจิกายน 2565 
 

หัวข้อ  :  เรื่อง  1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามแผนฯ และขออนุญาตน าข้อมูล
เผยแพร่ 
                   2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2566 

                   3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 

                   4. แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566 
รายละเอียดข้อมูล  :   
                   1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามแผนฯ และขออนุญาตน าข้อมูล
เผยแพร่ จ านวน 1 แผ่น 
                   2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2566 จ านวน 9 แผ่น 
                   3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 จ านวน 2 แผ่น 
                   4. แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566 จ านวน 1 แผ่น 
Link ภายนอก : http://www.chunhospital.com/chun/frontend/web/site/index  
หมายเหตุ  :  ............................................................................................................................................. 
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                        (นางสาวรัตติยา  โยธา)                                       (นายสุชาญ  ปริญญา) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 
                    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565                               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565                             
                                                                                      

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

                                                   (นางสาวรัตติยา  โยธา)                              
                                         ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    
                                               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565                             

http://www.chunhospital.com/chun/frontend/web/site/index


          แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 
ชื่อชมรม   โรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรม  หน่วยงาน  โรงพยาบาลจุน 
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 7 หมู่ 7 ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวรัตติยา  โยธา 
โทรศัพท์  0 5440 9200 ต่อ 167 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 184 คน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 155 คน 
กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   2   โครงการ  
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564     

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  -  บาท 

 จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  -  บาท  
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 การปลูกฝัง และปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม ความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 

 การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในหน่วยงาน และส่วนรวม อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 

ผลที่คาดว่าจะรับจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เจ้าหน้าที่เกิดจิตส านึกด้านคณุธรรม ความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 

 ไม่เกิดข้อฟ้องร้อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

 เกิดความสามัคคี และเกิดสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณท่ีใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 

๑ 
(ต.ค.-

ธ.ค.64) 

ไตรมาส 
2 

(ม.ค.-
มี.ค.65) 

ไตรมาส 
3 

(เม.ย.-
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 
4 

(ก.ค.-
ก.ย.65) 

1. จิตอาสา
พระราชทาน 

 
 
 

เพื่อท าคุณประโยชน์
แก่หน่วยงานภายนอก
และภายใน  
เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุขได้พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
ความพอเพียง วินัย 
สุจริต และจิตอาสา 
 
 

ชมรม
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
คุณธรรม 

จิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่ าคนละ 1 ครั้งต่อปี 
 
 

ชุมชน วัด 
โรงเรียน สถานที่
ราชการ รวมถึง 
สถานที่
สาธารณะ     ใน
พื้นที่     เกิด
ความสะอาดน่า
อยู่ 

- / 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

/  

2. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อปลูกฝังและปลุก
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
ความพอเพียง วินัย 
สุจริต และจิตอาสา 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
 
 

-การน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ใน
การปฏิบัติงาน 
-เกิดผลงานด้าน
วิชาการ 

- 
 

 
 

- 
 
 

 

/ - 
 

 

- 
 

 

 

ลงช่ือ  ......................................    ผู้เสนอแผน 
(นางสาวรัตติยา  โยธา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม            

ของโรงพยาบาลจุน 
 

ลงช่ือ  ......................................    ผู้อนุมัติแผน 
(นายสุชาญ  ปริญญา) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 
 


