
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโป่ง 
สถานที่ตั้ง 116 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  67240 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง      โทรศัพท์  083-9651959 

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จำนวน 3 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม  19,920  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 19,920    บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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. โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวนิัยและ
ถ่ายทอดความรู้ หลักสตูรด้านทุจริตศึกษา
และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

  19,920 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป
โรงพยาบาล
วังโป่ง 

 
 
✓ 

   อบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมี วินัยรวมทั้ งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
และถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร
ด้ า น ทุ จ ริ ต ศึ ก ษ า แ ล ะ
ผ ล ป ระ โย ชน์ ทั บ ซ้ อ น ใน
หน่ วยงานคิ ด เป็ นร้อยละ 
100 ของเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด 

2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี  
ส่งเสริมให้รูร้ัก  สามัคคี  เสียสละ  
ช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคณุค่าของการ
เสรมิสร้างสังคมแห่งความดีมีคณุธรรม   

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมอย่างแท้จริง 
 ร้อยละ 85 
ของเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด
  

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดนำ
หลักธรรมคำสอนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันและการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวังโป่ง
ทำงานได้ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ไม่มี กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป
โรงพยาบาล
วังโป่ง 

✓    จั ด กิ จก รรม จิ ต อ าส า
พั ฒ น า ใน โอ ก า ส วั น
สำคัญของชาติไทย เนื่อง
ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 51.20 
ของเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด 

3. จัดกิจกรรมทำบญุตักบาตร ผู้บริหาร ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมอย่างแท้จริง 
 ร้อยละ 85 
ของเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด
  

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัดนำ
หลักธรรมคำสอนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันและการ
ทำงานได้ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ไม่มี กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป
โรงพยาบาล
วังโป่ง 

✓ ✓   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
และฟังธรรมเทศนา ในทุกวัน
พฤหัสบดี ท่ี 3 ของทุกเดือน 
ผู้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 61.44 
ของเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด 



 

คำอธิบาย : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
   ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
 1. มีปฏิทนิการเข้าร่วมกิจกรรมวนัสำคัญทางพระราชพิธีและการแจ้งกำหนดการณ์กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกเดือน 
 2. การขอความร่วมมือในทุกกลุม่งานในโรงพยาบาล 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
 บุคลากรบางส่วนไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากต้องปฏิบตัิงานในวันสำคัญทางพระราชพิธีหรอืวันท่ีมีกิจกรรมตักบาตรในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
           (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                นักจดัการงานท่ัวไปชำนาญการ 
       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  

 
 

  



 

แบบฟอรมท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
ช่ือชมรม  ชมรมจรยิธรรมโรงพยาบาลวังโปง 
สถานท่ีตั้ง 116 หมู 13 ตําบลวังโปง  อําเภอวงัโปง จังหวัดเพชรบูรณ  67240 
ช่ือผูประสานงาน  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง      โทรศัพท  083-9651959 

จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น 3 กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จํานวน 2 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม  -  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน  -  บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน  -  บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ 

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. โครงการอบรมใหความรูการเสริมสราง

และพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัย

รวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและ

ถายทอดความรู หลักสตูรดานทุจริตศึกษา

และผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

  16,800 กลุมงาน
บริหาร
ท่ัวไป
โรงพยาบาล
วังโปง 

     

2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี  

สงเสริมใหรูรัก  สามัคคี  เสียสละ  

ชวยเหลือแบงปนและเห็นคณุคาของการ

เสรมิสรางสังคมแหงความดีมีคณุธรรม   

ผูบริหาร ขาราชการ

และลูกจางในสังกัดมี

ความรูความเขาใจใน

หลักธรรมอยางแทจริง 

 รอยละ 85 

ของเจาหนาท่ีท้ังหมด

  

ผูบริหาร ขาราชการ

และลูกจางในสังกัดนํา

หลักธรรมคําสอนมา

ประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันและการ

กลุมงานบริหารท่ัวไป

โรงพยาบาลวังโปง

ทํางานไดรอยละ 90 

ของผูเขารวมกิจกรรม  

ไมม ี กลุมงาน
บริหาร
ท่ัวไป
โรงพยาบาล
วังโปง 

    จั ด กิ จกร รมจิ ตอ าส า
พั ฒ น า ใ น โ อ ก า ส วั น
สําคัญของชาติไทย เน่ือง
ในโอกาสวันพอแหงชาติ 
คิดเปนรอยละ 51.20 
ของเจาหนาท่ีท้ังหมด 

3. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ผูบริหาร ขาราชการ

และลูกจางในสังกัดมี

ความรูความเขาใจใน

หลักธรรมอยางแทจริง 

 รอยละ 85 

ของเจาหนาท่ีท้ังหมด

  

ผูบริหาร ขาราชการ

และลูกจางในสังกัดนํา

หลักธรรมคําสอนมา

ประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันและการ

ทํางานไดรอยละ 90 

ของผูเขารวมกิจกรรม  

ไมม ี กลุมงาน
บริหาร
ท่ัวไป
โรงพยาบาล
วังโปง 

    มีผูเขารวมกิจกรรมทําบุญตัก

บาตรขาวสารอาหารแหง 

และฟงธรรมเทศนา ในทุกวัน

พฤหัสบดี ท่ี 3 ของทุกเดือน 

ผูรวมกิจกรรมรอยละ 61.44 

ของเจาหนาท่ีท้ังหมด 

 

คําอธิบาย : ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
   ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 



 

ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
 1. มีปฏิทินการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระราชพิธีและการแจงกําหนดการณกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหงในทุกเดือน 

 2. การขอความรวมมือในทุกกลุมงานในโรงพยาบาล 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
 บุคลากรบางสวนไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดเน่ืองจากตองปฏิบัติงานในวันสําคัญทางพระราชพิธีหรอืวันท่ีมีกิจกรรมตักบาตรในโรงพยาบาล 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ สงขอมูลรายงานการดําเนินงานชมรมจริยธรรม ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกําหนดเวลา ดังน้ี  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดสงขอมูลภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564   (2) รอบ 12 เดือน จัดสงขอมูลภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ    ผูรายงาน 
           (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       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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