
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
ชือ่ชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโป่ง 
สถานที่ตั้ง 116 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  67240 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง      โทรศัพท์  083-9651959 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ดำเนินการแล้ว ยังมิได้ดำเนินการ   
1. โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางดา้นจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวนิัยและถ่ายทอดความรู้ หลักสตูรด้านทุจริตศึกษาและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

✓    166 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 

  ร้อยละ  100 

 

2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี  ส่งเสรมิให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  
ช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคณุค่าของการเสรมิสร้างสังคมแห่งความดมีีคุณธรรม   

✓  85 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 
ร้อยละ  51.20 

 

3. จัดกิจกรรมทำบญุตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 

✓  102 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 
ร้อยละ  61.44 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 

  ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
           (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
       วันที่  1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     31  สิงหาคม  2564 
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและรายงานการ
กำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
๑. โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
๒. โครงการชมรมจริยธรรมหน่วยงานโรงพยาบาลวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......31.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......31.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
วันที่......31.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 

  



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
ช่ือชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง 
สถานท่ีตั้ง 116 หมู 13 ตําบลวังโปง  อําเภอวงัโปง จังหวัดเพชรบูรณ  67240 
ช่ือผูประสานงาน  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง      โทรศัพท  083-9651959 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ   
1. โครงการอบรมใหความรูการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัย
รวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและถายทอดความรู หลักสตูรดานทุจริตศึกษาและ
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

     

2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี  สงเสรมิใหรูรัก  สามัคคี  เสียสละ  
ชวยเหลือแบงปนและเห็นคณุคาของการเสรมิสรางสังคมแหงความดมีีคุณธรรม   

  85 เจาหนาท่ีเขารวม
กิจกรรมคดิเปน 
รอยละ  51.20 

 

3. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 

  102 เจาหนาท่ีเขารวม
กิจกรรมคดิเปน 
รอยละ  61.44 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 2 

  ลงชื่อ   ผูรายงาน 
           (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       วันท่ี  5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป     5 มีนาคม  2564 
หัวขอ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓  

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  

๒. โครงการชมรมจริยธรรมหนวยงานโรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......5.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......5.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ.... 
วันท่ี......5.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  
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