
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน: ……………ฝ่ายบริหารงานทั่วไป…………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี: ………15 มีนาคม 2564…………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อ: …………รายงานผลการด าเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
                             รายงานผลการด าเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Linkภายนอก………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 

  

 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์)                             
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

วันที่.......... 15 มีนาคม 2564............ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (...นางสาวยุพา รามค า...) 
ต าแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่...... 15 มีนาคม 2564..................... 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

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

วันที่.. 15 มีนาคม 2564........ 



 
 

                                  บันทึกข้อความ 

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

ที ่....................................................................   วันที ่.................................................................. ............ 
เรื่อง............................................................................................................................. ................................    
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า  
 
  ตามท่ี ชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้จัดท าแผนการด าเนินงานของ
กิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) นั้น 
  ในการนี้ ชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
จ านวน 1 กิจกรรม คือ การท าบุญตักบาตรในวาระส าคัญขึ้นปีใหม่ ตามแบบรายงานแทบท้ายนี้ และขออนุมัติ 
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาต 
 

 
                                           (นางสาวยุพา รามค า) 
                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
       ทราบ 
 
 

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

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า  โทร ๐ ๔2 499 106 ต่อ 102 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐1(๐๘)/พิเศษ  15   มีนาคม   ๒๕64 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

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

ชื่อชมรม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า หน่วยงาน      โรงพยาบาลบุ่งคล้า  

สถานที่ต้ัง ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ   

ชื่อผู้ประสานงาน นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ ์ โทรศัพท์    0429-499106-7 ต่อ 102  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

1.กิจกรรม อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรม และวินัย           /    

2. กิจกรรม รณรงคส์่งเสริมวัฒนธรรมสุจรติ และค่านิยมองค์กร (core value)            /    

3. กิจกรรม การท าบญุตักบาตรในวาระส าคัญวันขึ้นปีใหม ่         /    73 คน  เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
เกิน 80 % 

 

 

 

                                                                                   (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 

                                                                                                                               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  

                                                                                                                                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

                         วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก าหนดเวลา ดังนี ้ 
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564 

แบบฟอร์มที่ 2 
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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
 
ชื่อชมรม   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลบุ่งคล้า หน่วยงาน     โรงพยาบาลบุ่งคล้า  
สถานที่ต้ัง   ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ   
ชื่อผู้ประสานงาน นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ โทรศัพท์        0429-499106-7 ต่อ 102   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม  19,235 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  19,235 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

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.กิจกรรม อบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
และพัฒนาด้านจริยธรรม และวินัย 

         

2. กิจกรรม รณรงคส์่งเสริม
วัฒนธรรมสจุริต และค่านยิม
องค์กร (core value) 

         

3. กิจกรรม การท าบญุตักบาตร
ในวาระส าคญัวันึ้นนีใใหม ่

<80% - - ฝ่ายบริหาร  /   จนท.ให้ความร่วมมือเึ้าร่วม
กิจกรรมเกิน 80% 

 

ค าอธิบาย : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
   ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพ้งพอใจ การเีลี่ยนแีลงพฤติกรรมซ้่งมีความสอดคล้องกับวัตถุีระสงค์ึองโครงการ 
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ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 มุ่งเน้นการให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมด้านจริยธรรมองค์กร   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีผลกับการให้บรกิารผู้มารับบรกิารเน่ืองจากจัดกิจกรรมในวันปฏิบัติราชการปกติ ซ่ึงท าให้เวลยก าหนดเวลา   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ควรจัดกิจกรรมในวันหยุดราชการเพ่ือไม่ให้กระทบต่อกับการปฏบิติัราชการของเจ้าหน้าท่ีในองค์กร   
    
 

 

            

                  (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 

                                                                                                                               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  

                                                                                                                                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

                                     วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 หมายเหตุ ส่งึ้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไีรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ึองศูนย์ีฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุึ ตามก าหนดเวลา ดังนีน  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งึ้อมูลภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งึ้อมูลภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564 
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