
แบบฟอร์มที่ ๒ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

□  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)                                                                        □ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ขื่อซมรม........... ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน ........................................................ .หน่วยงาน.. โรงพยาบาลบึงสามพัน ...................................... 
สถานท่ีตั้ง...สถานท่ีตั้ง ๓๓๓.หมู่ ๙ ต.ต าบลซับสมอทอด อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ ์

     ช่ือผู้ประสานงาน......... นางพมิพิลา ประเสริฐผล   โทรศัพท.์.................... ๐๘๘-๒๖๕๙๘๖๑ 

กิจกรรม การด าเนินการ จ านวน
คน 

ผลการด าเนินงาน หมา
ย

เหต ุ

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑.๑ โครงการ 2P safety สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในโรงพยาบาลบึงสามพัน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ๒๖๐ บุคลากรของรพ.เข้าร่วมอบรม รับฟังการชี้แจง 

ครบทุกคนร้อยละ ๑๐๐  

 

๑.๒ โครงการพัฒนาการบริการทีม่ีคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลบึงสามพันพ.ศ. ๒๕๖๔    บุคลากรของรพ.เข้าร่วมอบรม และเรียนรู้ร้อย

ละ ๙๐ 

 

๑.๓โครงการเสรมิสร้างองค์กรแหง่ความสุข ปี ๒๕๖๔      

๑.๔ โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากรในระดับองค์กรและระดบับุคคล โดยมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรม
สัมพันธ์โรงพยาบาลบึงสามพัน ปี ๒๕๖๔ 

 

     

๑.๕ โครงการท าบุญวางศลิาฤกษ์อาคารหลวงปู่บญุทัน ฐิตสีโล      บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 และได้รับ
เงินเข้ากองทุนจ านวน กว่า 50 ล้านบาท 

 

๑.๖ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ หลวงปู่ชวนว่ิงเพื่อสร้างสุขภาพดีถว้นหน้า(Run  for Health) อ าเภอบึงสาม

พัน ปี ๒๕๖๔ 

     

๑.๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิธรรมมะกับคณุธรรมน าบริการ โรงพยาบาลบึงสามพัน ปี ๒๕๖๔      

 



 
 

                 
 

ลงช่ือ  ..................................................................................ผู้รายงาน                ลงช่ือ    
 (...นางพิมพิลา ประเสริฐผล ....................)        

ต าแหน่ง.พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล)       

  เลขานุการชมรมจริยธรรม                 ประธานชมรมจริยธรรม  
 วันท่ี ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                            วันที ่๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                  
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  เลขานุการชมรมจริยธรรม                 ประธานชมรมจริยธรรม  
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบึงสามพัน  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
หัวข้อ      รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ๑. โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
              ๒. โครงการชมรมจริยธรรมหน่วยงานโรงพยาบาลบึงสามพัน 
.................................................................................... ......................................................................................
................................................................................................................................................... ....................... 
 
 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                           นัธทวัฒน์                                             มณีรัตน์ 
                   (นายนัธทวัฒน์  เกศทอง)                              (นางติณณา  บุญสิงห์) 
         ต ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      ต ำแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
                วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔                         วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

จักรกฤษ 
(นายจักรกฤษ  โก๋งซัง) 

ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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