
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการสง่เสรมิคณุธรรมของชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลบงึสามพนั 

ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (ราชการบรหิารสว่นภมูิภาค)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ช่ือชมรม ชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลบงึสามพนั          สถานท่ีตัง้ ๓๓๓.หมู ่๙ ต.ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ ์

ช่ือผูป้ระสานงาน นางพิมพิลา ประเสรฐิผล  โทรศพัท ์๐๘๘-๒๘๑๑๕๗๕ 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดในแผนการ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทัง้สิน้ ๓ โครงการ 
จ านวนกิจกรรมที่ด  าเนินการจรงิ ในไตรมาสที ่๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ทัง้สิน้ ๑ โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใชใ้นไตรมาสที ่๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   รวม.......๗๘,๖๐๐ .บาท 

 

รายละเอียดของกิจกรรมในการด าเนินในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ดงันี ้
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ผลส าเรจ็ งบประมาณ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด  าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการด าเนินการ 

เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 

โครงการ 2P safetyสู่การ
ปฏิบัติในโรงพยาบาลบึงสามพัน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

บคุลากรในสงักดัฯ
เขา้รว่มรบัฟังการ
ประชมุ ชีแ้จง 
 

บคุลากรในสงักดัฯ
มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการ
ปฏิบตัิงานเพิม่ขึน้ 

๖,๑๐๐ 

บาท 

 
 
 
 

ศนูยค์ณุภาพ 

 

 

  
 
 

 

  บุคลากรของรพ.เข้า
ร่วมอบรม  จ านวน 
๒๗๐ คน โดยจดั
อบรม ๔ ครัง้ ในวนัท่ี 
๔,๑๑,๑๘,๒๕ กมุพา
พนัธ ์๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การ
บริการที่ประทับใจ 

บคุลากรในสงักดัฯ
เขา้รว่มรบัฟังการ
ประชมุ ชีแ้จง 
 

บคุลากรในสงักดัฯ
มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการ
ปฏิบตัิงานเพิม่ขึน้ 

๗๒,๕๐๐ 
บาท 

HRD 

 
    บุคลากรของรพ.เข้า

ร่วมอบรม ๒๗๕  คน 
จัดในวันที่ ๒๕-๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 



 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ผลส าเรจ็ งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด  าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการด าเนินการ 
เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 

โครงการท าบญุสร้างทานบารมี 
สุขภาพดีถ้วนหน้าโรงพยาบาล
บึงสามพัน เพื่อสรา้งอาคารตึก 
สงฆ์อาพาธ ๑๑๔ เตียง ๕ ช้ัน  
และจัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย ์
ทุกวันที ๒๐ ของทุกเดือน  
 

บคุลากรในสงักดัฯ
และเครอืขา่ย เขา้
รว่มรบักิจกรรมทกุ
ครัง้ 
 

จ านวนเงินสะสม

จ านวน๕๐ล้านบาท

และการจัดกิจกรรม

จ านวน ๖ ครั้ง  

 

๐  บาท 

 

ศนูยค์ณุภาพ 

 

 

  
 
 

 

  - บุคลากรของรพ.เข้า

ร่วมกิจกรรม ๒๗๕ 

คน 

- จ านวนเงินสะสม

จ านวน ๕๒ ล้านบาท 

- จ านวนการจัด

กิจกรรม ๖ ครั้ง  
 

 
ลงช่ือ  ..................................................................................ผู้รายงาน 

(...นางพิมพิลา ประเสริฐผล ....................) 
ต าแหน่ง.พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล) 

เลขานุการชมรมจริยธรรม 
วันท่ี ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการสง่เสรมิคณุธรรมของชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลบงึสามพนั 

ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (ราชการบรหิารสว่นภมูิภาค)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ช่ือชมรม ชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลบงึสามพนั          สถานท่ีตัง้ ๓๓๓.หมู ่๙ ต.ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ ์

ช่ือผูป้ระสานงาน นางพิมพิลา ประเสรฐิผล  โทรศพัท ์๐๘๘-๒๘๑๑๕๗๕ 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดในแผนการ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทัง้สิน้ ๓ โครงการ 
จ านวนกิจกรรมที่ด  าเนินการจรงิ ในไตรมาสที ่๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ทัง้สิน้ ๑ โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใชใ้นไตรมาสที ่๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   รวม.......๗๘,๖๐๐ .บาท 

 

รายละเอียดของกิจกรรมในการด าเนินในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ดงันี ้
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ผลส าเรจ็ งบประมาณ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด  าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการด าเนินการ 

เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 

โครงการ 2P safetyสู่การ
ปฏิบัติในโรงพยาบาลบึงสามพัน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

บคุลากรในสงักดัฯ
เขา้รว่มรบัฟังการ
ประชมุ ชีแ้จง 
 

บคุลากรในสงักดัฯ
มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการ
ปฏิบตัิงานเพิม่ขึน้ 

๖,๑๐๐ 

บาท 

 
 
 
 

ศนูยค์ณุภาพ 

 

 

  
 
 

 

  บุคลากรของรพ.เข้า
ร่วมอบรม  จ านวน 
๒๗๐ คน โดยจดั
อบรม ๔ ครัง้ ในวนัท่ี 
๔,๑๑,๑๘,๒๕ กมุพา
พนัธ ์๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การ
บริการที่ประทับใจ 

บคุลากรในสงักดัฯ
เขา้รว่มรบัฟังการ
ประชมุ ชีแ้จง 
 

บคุลากรในสงักดัฯ
มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการ
ปฏิบตัิงานเพิม่ขึน้ 

๗๒,๕๐๐ 
บาท 

HRD 

 
    บุคลากรของรพ.เข้า

ร่วมอบรม ๒๗๕  คน 
จัดในวันที่ ๒๕-๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 



 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ผลส าเรจ็ งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด  าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลการด าเนินการ 
เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 

โครงการท าบญุสร้างทานบารมี 
สุขภาพดีถ้วนหน้าโรงพยาบาล
บึงสามพัน เพื่อสรา้งอาคารตึก 
สงฆ์อาพาธ ๑๑๔ เตียง ๕ ช้ัน  
และจัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย ์
ทุกวันที ๒๐ ของทุกเดือน  
 

บคุลากรในสงักดัฯ
และเครอืขา่ย เขา้
รว่มรบักิจกรรมทกุ
ครัง้ 
 

จ านวนเงินสะสม

จ านวน๕๐ล้านบาท

และการจัดกิจกรรม

จ านวน ๖ ครั้ง  

 

๐  บาท 

 

ศนูยค์ณุภาพ 

 

 

  
 
 

 

  - บุคลากรของรพ.เข้า

ร่วมกิจกรรม ๒๗๕ 

คน 

- จ านวนเงินสะสม

จ านวน ๕๒ ล้านบาท 

- จ านวนการจัด

กิจกรรม ๖ ครั้ง  
 

 
ลงช่ือ  ..................................................................................ผู้รายงาน 

(...นางพิมพิลา ประเสริฐผล ....................) 
ต าแหน่ง.พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล) 

เลขานุการชมรมจริยธรรม 
วันท่ี....๑๒..... เดือน .....มีนาคม........พ.ศ. ๒๕๖๔ 



   
 
 

 
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 

 


