
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหนวยงาน: ……………ฝายบริหารงานทั่วไป…………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ป: ………21 มกราคม 2564…………………………………………………………………………………….. 
หัวขอ: …………แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
           แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของโรงพยาบาลบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 
Linkภายนอก………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
 
 

(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ)                             
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

วันที.่......... 21 มกราคม 2564............ 
 

ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

 (...นางสาวยุพา รามคํา...) 
ตําแหนง...เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

วันที.่..... 21 มกราคม 2564..................... 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 
 

(..นายนรินทร อักษร...) 
ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 

วันที.่. 21 มกราคม 2564........ 



 

                           บันทึกขอความ 

สวนราชการ..............................................................................................................................................     

ที ่....................................................................   วันที ่.................................................................. ............ 
เรื่อง.............................................................................................................................................................    
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

  1.เรื่องเดิม  
                     ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบการดําเนินงานของแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตแลประพฤติ
มิชอบ มุ งตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ.  2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ.2561-2580) ประเด็นการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูป ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย ความมั่นคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตรการจัดสรร งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแมบทการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 
  2.ขอเท็จจริง 
  โรงพยาบาลบุงคลา จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
ระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานในสังกัด
สํานักงานสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY 
Assessment: MOPH ITA) 
  3.ขอพิจารณา 
  ฝายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพรแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
หนวยงานระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามเอกสารแนบทายนี้ บนเว็บไซตของโรงพยาบาลบุงคลา ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
               (นางสาวยุพา รามคํา) 
                หวัหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 
                        อนุมัต ิ
 
 

           (นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตําแหนง  
                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

ขอเผยแพรแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุงคลา  โทร ๐ ๔2 499 106 ตอ 202 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐8(๐๘)/70    21  มกราคม  ๒๕64 

 



 
 
 

คำสั่งโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
ที่  36  /๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุก
หน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2560 -2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบุ่งคล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า โดยมีองค์ประกอบ
หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

1.องค์ประกอบ 
1.1.นายชัยพฤกษ์  วรเริ่มสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า    ประธาน 

1.2.นายณรงค์วรรษพรหมสาขา ณ สกลนคร องค์กรแพทย์    กรรมการ 

1.3.นายอดิศักดิ์  จรัสเมธาวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม    กรรมการ 

1.4.นางวิจิตรา  มีรัตน ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล    กรรมการ 

1.5.นางสวรรยา  ทวีวัน  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  กรรมการ 

1.6.นางจิรนันท์  พันธุ์บุตร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  กรรมการ 

1.7.นางสาวภัทรวด ีพรพาเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 

1.8.นางวิรุฬห์รักษ์  ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    กรรมการ 

1.9.นางสาวนัยนา  พลพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 

1.10.นายบพิธ  สนั่นเอื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ    กรรมการ 

1.11.นายจันทบูรณ์  โคตรรตัน์ หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 

1.12.นายอภิสิทธิ์  ประเคนคะชา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก    กรรมการ 

1.13.นางสาวรวิวรรณ  อะโคตรมี หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  กรรมการ 

1.14.นางปาณิสรา สนั่นเอื้อ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน    กรรมการ 

1.15.นางสาวยุพา  รามคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป         กรรมการ/เลขานุการ 

1.16.นางปิยะวรรณ พรมพุทธ      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.17.นางสาวยุพิน อินธุวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี       ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.18.นางสาวศิริลักษณ์ หอมหวล นักวิชาการเงินและบัญชี       ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.19.นางสำลี จำเริญใจ  นักวิชาการพัสดุ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.20.นายนรินทร์ อักษร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.21.นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      ผู้ช่วยเลขานุการ 

            ๒.หน้าที่..../ 



๒. หน้าที่และอำนาจ 
 2.1 ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 

กับเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน  

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 2.4 ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่    5   เดือน    ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

 

 

     นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล 

                            ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้วนเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง  

                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า                               



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า   หน่วยงาน   โรงพยาบาลบุ่งคล้า  

สถานที่ต้ัง  ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ   

ชื่อผู้ประสานงาน  นายจิระชาติ วงศ์กาฬสนิธุ ์ โทรศัพท์   042-499106-7 ต่อ 102  

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 87  คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   87  คน 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4     1 โครงการ 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 19,235 บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 19,235 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
•  ดำเนินงานกิจกรรมครบทุกกิจกรรม  

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
• เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพฒันาด้านจริยธรรม และวินัย   

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงพยาบาลบุ่งคล้า ปีงบประมาณ 2564 
1. กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาด้านจริยธรรม และ
วินัย 

๑)เพือ่ให้เจ้าหนา้ที่
มีความรู้ด้าน
จริยธรรมและวินัย
ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อส่งเสริมวินัย
เชิงบวก 
๓) เพื่อเป็นการ
ป้อมปราม ปอ้งกัน
ปัญหา การทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 
๒)เพื่อให้เจ้าหนา้ที่
ที่เกี่ยวขอ้งมีความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ชมรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
โรงพยาบาลบุ่ง
คล้า 
วิทยากร 
นิติกร (สสจ.บึง
กาฬ) 

เจ้าหน้าที่
เขา้รับการ
อบรม 
เป้าหมาย 
100% 

อุบัติการณ์
ข้อ
ร้องเรียน
การ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
0 ครั้ง 

ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
๓,๖๐๐ บาท 
ค่าอาหาร
กลางวัน 
6,960 บาท 
ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 
2,175 บาท 
ค่าเอกสาร 
2,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 

✓     

๒. กิจกรรมที่  ๒ รณรงค์ส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริต และค่านยิม
องค์กร (core value) 

1) เพื่อเผยแพร่
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมสุจริตใน
องค์กร  

ชมรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
โรงพยาบาลบุ่ง
คล้า 
 

เจ้าหน้าที่
ทราบ
นโยบาย
วัฒนธรรม
สุจริตและ
ค่านิยม
องค์กร 
เป้าหมาย 
100% 
 
 

อุบัติการณ์
ข้อ
ร้องเรียน
การ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
0 ครั้ง 

ค่าจ้างเหมา
ทำแผ่นป้าย
ประชาสัมพั
นธ์  
4,000 บาท 

 ✓    

 



3. กิจกรรมที่  3 การทำบญุตัก
บาตรในวาระสำคัญวันขึ้นปีใหม ่

1) เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ชมรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
โรงพยาบาลบุ่ง
คล้า 

 

เจ้าหน้าที่
เขา้รว่ม
กิจกรรม 
เป้าหมาย 
มากกว่า 
80% 

- -  ✓    

รวม     19,235       

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 

  

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (         นางสาวยุพา รามคำ ) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  ประธานชมรมจริยธรรม 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
 (       นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกลุ      ) 
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้วนเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง  
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า                              . 
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 


