
             

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     กลุ่มงานการพยาบาล      โทร. 180 
ที่  พย 0032.301/ 302                                 วันที่   8  กันยายน  2565       
เรื่อง  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตน ารายงานเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

                ตามที่ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลจุน ได้ด าเนินการจัดท าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต นั้น 

   ในการนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 
2565 (ตามเอกสารแนบ) และขออนุญาตน ารายงานดังกล่าวขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

        
(นางสุมิตรา  สุริยะวงศ์)  

       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

ทราบ/อนุญาต 
 

(นายสุชาญ  ปริญญา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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

ชื่อชมรม  จริยธรรม หน่วยงาน  โรงพยาบาลจุน  

สถานที่ตั้ง 7 หมู่ 7 ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา   

ชื่อผู้ประสานงาน นางสุมิตรา  สุริยะวงศ์ โทรศัพท ์ 0 5440 9200   

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้

ด าเนินการ 
   

1. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน    3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 3 กิจกรรม 
จ านวน 50 คน 

- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 
จ านวน 50 คน 
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
จ านวน 30 คน 
- กิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จ านวน 50 คน 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 



กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้

ด าเนินการ 
   

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เกี่ยวกับ
การปลูกฝังและปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรมฯ 

  2 - กิจกรรมที่ 1 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
- กิจกรรมที่ 2 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
35 คน 

- กิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง       
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลจุน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2565 
- กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร โดยผู้อานวยการโรงพยาบาล
จุนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564  

 
ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
            (นางสุมิตรา  สุริยะวงศ์) 
   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          วันที่  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

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

ชื่อชมรม     จริยธรรม หน่วยงาน  โรงพยาบาลจุน  
สถานที่ตั้ง   7 หมู่ 7 ต าบลห้วยข้างก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา   
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสุมิตรา  สุริยะวงศ์ โทรศัพท ์ 0 5440 9200   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 2  กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 1 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 0 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 0 บาท 
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  0 บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
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. กิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน  

เจ้าหน้าที่ เข้า
ร่ วมกิ จกรรม 
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
50 คน/ครั้ง 

ร้อยละ 80 
ของ
เจ้าหน้าที่
ทั้งหมด 

0 กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

    ไตรมาสที่ 2 ด าเนินกิจกรรม 1 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
50 คน 
ไตรมาสที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 2 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน 

2. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เกี่ยวกับ
การปลูกฝังและปลุก
จิตส านึกด้านคุณธรรมฯ 

เจ้าหน้าที่ เข้า
ร่ วมกิ จกรรม 
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
50 คน 

ร้อยละ 
100 ของ
กลุ่ม       
เป้าหมาย 

0 กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

    ไตรมาสที่ 3 ด าเนินกิจกรรม
จ านวน 2 กิจกรรม  
-กิจกรรมที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 80% 
-กิจกรรมที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 35 คน  

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 



 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารมีการกระตุ้น รวมถึง เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจในกิจกรรม   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
                   (นางสุมิตรา  สุริยะวงศ์) 
            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                              หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


