
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงเจริญ จ.พิจิตร                                 (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน) 
วัน/เดือน/ปี : 30 สิงหาคม 2564                       
หัวข้อ :   EB 18 หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 1. ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564. 
   1.1 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
   1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
2. ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   2.1 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามข้อก าหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัด ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ 
   2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์  . 
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                     . 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเหตุ : ............................................................................................................................................................. ............ 
 
 
 
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
 
             รุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน ์                                                             ปัทมา สายสุจริต 
          (นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรตัน์)                                                      (นางสาวปัทมา สายสุจริต) 
     ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                                     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 
วันที่  30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                                   วันที่ 30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
                                               ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
                                                       ปฐมพงศ์ จันทร์ข า 
                                                     (นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า) 
                                                ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                            วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

 
 

 



 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

 
ชื่อชมรม    จริยธรรมโรงพยาบาลดงเจริญ หน่วยงาน  โรงพยาบาลดงเจริญ  
สถานที่ต้ัง   111 หมู่ 2 ต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร   

ชื่อผู้ประสานงาน นางวารี  มุสิกะวัน โทรศัพท์   093-194-6669  
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 2 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 3,000 บาท 

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

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 

๑ 
(ต.ค.-

ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖4) 

1. กิจกรรมศุกร์
สร้างสุขโดย
เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล
ร่วมกันท า 
 

- บุคลากรในหนว่ยงาน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

- บุคลากรในหนว่ยงานมีความสุขในการ
ท างาน และเกิดความผ่อนคลายในการ
ท างานมากขึ้น 

3,000.- โรงพยาบาล
ดงเจริญ 

    บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขใน
การท างาน และเกิดความสามัคคี
ในการท างานมากขึ้น 

2. กิจกรรมตัก
บาตรเติมบุญ 

60 คน (จนท.รพ.+
ผูใ้ช้บริการ) 

เจ้าหน้าที่เข้ารว่มกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 
100 % ซ่ึงจัดท ากิรกรรมครั้งแรกวันที่ 16 
ส.ค. 64 เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน 

- โรงพยาบาล
ดงเจริญ 

    บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขใน
การท างาน และเกิดความผอ่น
คลายในการท างานมากขึ้น 

 



 
หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพงึพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 1. บุคคลในองค์กรมจีิตใจเป็นจิตอาสา ร้อยละ 90   
 2. ความสามัคคีในองค์กร   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 - ภาระงานในแต่ละหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ในบางกิจกรรม ผู้มีจิตอาสาไม่สามารถเข้ารว่มกิจกรรมได้   
                                                      

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 - จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาล 100%   
                          
 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
             (นางวารี  มุสิกะวัน) 
          ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
     วันท่ี   18   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 


