
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 
 

 
ชื่อหน่วยงาน: ……………ฝ่ายบริหารงานทั่วไป……………………………………………………………………………………………………….. 
วัน/เดือน/ปี: ………10 มีนาคม 2564………………………………………………………………………………………………………………… 
หัวข้อ: …………แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                     แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
Linkภายนอก………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

  
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์)                             
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

วันที่..... 10 มีนาคม 2564............ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (...นางสาวยุพา รามค า...) 
ต าแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่............ 10 มีนาคม 2564............. 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(..นายนรินทร์ อักษร...) 
ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 

วันที่.............. 10 มีนาคม 2564............. 



                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ............................................................................................................................. .................     

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

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย 

ตามที ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจ้ง การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 แล้วนั้น 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้างานหรือตัวแทน เข้าร่วมประชุม แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ) ประจ าปี งบประมาณ 2564 ในวันที่ 29 มกราคม ๒๕๖4 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโรงพยาบาล
บุ่งคล้า 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 

 
                (นางสาวยุพา รามค า) 

                                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                        
 
       อนุญาต 
 
 

           (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  
                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า  โทร ๐ ๔2 499 106 ต่อ 202 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐8(๐๘)/95   26    มกราคม ๒๕64 



วาระการประชุม 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
วันที่ 29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

เวลา  14.00-๑๖.00 น.  ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
 
ไม่มี 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ไม่มี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
 
ไม่มี 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ขอแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
วันที่ 29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

เวลา  14.00-๑๖.00 น.  ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า   

นายอดิศักดิ์ จรัสเมธาวิทย์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   

นางสาวยุพา รามค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

นางวิจิตรา มีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   

นางสวรรยา ทวีวัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

นางจิรนันท์ พันธุ์บุตร เภสัชกรช านาญการ   

นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

เวลา  13.30-16.00 น.  ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
  2.นายอดิศักดิ์ จรัสเมธาวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธาณสุข 
  3.นางสาวยุพา รามค า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  4.นางวิจิตรา มีรัตน์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
  5.นางสวรรยา ทวีวัน  หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ 

6.นางจิรนันท์ พันธุ์บุตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
7.นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
ไม่มี 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
ไม่มี 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ตามที่ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  
โดยมีเจ้าหน้าที่  หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ได้เข้าร่วมฟังแนวทางในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ  
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้ ยังใช้แนวทางเดมิในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  
ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 
นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์     นางสาวยุพา รามค า 
         ผู้จดรายงาน         ผู้ตรวจรายงาน 
 
 
 
 



 
 
 

                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ..............................................................................................................................................     

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

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย 

ตามที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ด าเนินการจัดประชุม ชี้แจ้งเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดท ารายงานการประชุมและขอส่งรายงานการประชุมในเรื่อง
ดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายของโรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางต่อไปและสามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ท่ีเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า ข่าวที่ 13/63 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 
                (นางสาวยุพา รามค า) 

                                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                        
 
       อนุญาต 
 
 

           (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  
                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

 

แจ้งผลการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า  โทร ๐ ๔2 499 106 ต่อ 202 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐8(๐๘)/36   29     มกราคม ๒๕63 


