
    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง    โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓3.๓๐๑/พิเศษ                    วันที่    31 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)  และขออนุญาตเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

  ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน นั้น 
  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565(รอบ 12 เดือน) บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน(ตามรายละเอียดท่ีแนบเรียนมาพร้อมนี้) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

 (นายสด  อุดมฉวี) 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 

 



แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2565) 
 
ชื่อชมรม     STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยงาน                            โรงพยาบาลบ้านม่วง  
สถานที่ต้ัง   299 หมู่ 2 ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร 47140   
ชื่อผู้ประสานงาน  โทรศัพท์   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
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. โครงการอบรมให้ความรู้คณุธรรม
และการป้องกันทุจริต 
 

/  - กลุ่มบริหารงานทั่วไป   /  ด าเนินการเรียบร้อย 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมภิบาล 
 

/  - กลุ่มบริหารงานทั่วไป   /  ด าเนินการเรียบร้อย 

3. กิจกรรมท าบุญตักบาตร โรงพยาบาล
บ้านม่วง 
 

 / - กลุ่มบริหารงานทั่วไป / / / / ด าเนินการเรียบร้อย 

 

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



 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 -   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ปัญหาจากสถานการณ์โควิดท าให้มีปัญหาในการการเข้าร่วมกิจกรรม  
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก าหนดเวลา ดังน้ี  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที ่16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที ่31 สิงหาคม 2565 

ลงช่ือ    ผูร้ายงาน 
          (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)    และขอ
อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 12 เดือน) 
 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                       31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 


