
 

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    พอเพียง มีวินัย สุจริต  จิตอาสา หน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน  
สถานที่ต้ัง   261 ม.9  ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขนั  จ.อุตรดิตถ์   
ชื่อผู้ประสานงาน 1.นายพีรวัส แสงทอง 2.นางสาวดุจดาว อ่อนคง โทรศัพท0์81-5348585....,-097-9866514   
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 7 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 4 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 54,100บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 54,100 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

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. กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข  

ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารว่ม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
จริยธรรม
และ
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

บุคลากร
สามารถนำ
หลักแนวคิด 
มาปรับใช้ 
ในการ
ปฏิบัติงานได ้

24,100 กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 
และ HRD 

    กำหนดการอบรมในเดือน 
เมษายน 2564 

 



กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.6๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.6๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖๔) 

2. กิจกรรม กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทย 

ความพึงพอใจ
ในการทำงาน
ของบุคลากร

มากกว่า 
ร้อยละ80 

บุคลากร 
มีความรักความ
ผูกพันองค์กร 
รู้จัก
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

HRD 
และชมรม
จริยธรรม 

    มีการทำบุญตกับาตรในวัน
สำคัญทางศาสนา วันสำคัญ
ของชาติและกจิกรรม  
เปิดสถานบริการตาม
หน่วยงานตา่งๆ แต่มีการ
กำหนดบุคลากรร่วมงานตาม
สถานการณ์ COVID-19 

3. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
โรงพยาบาลทองแสนขัน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ของบุคลากร 

30,000 HRD 
และหน่วยงาน
ของบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงาน 

    มีกำหนดจัดการอบรม  
ในเดือน เมษายน 2564 

4. กิจกรรมเชิดชูบุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีใน
โรงพยาบาล  

- บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในการ
ได้รับการเชิดชู
ความดี และเป็น
แบบอยา่งใน
หน่วยงาน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

HRD 
และชมรม
จริยธรรม 

    มีการติดประกาศบุคลากร 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในด้าน
ต่างๆ โดยการโหวตของ
บุคลากร และส่งเข้าร่วมการ
ประกวดบุคลากรดีเด่นของ
จังหวัด  

5. กิจกรรมการวางระเบยีบปฏบิัติ
ในการทำงาน และจัดทำขอ้ตกลง
การปฏิบัติงานรว่มกัน 

ร้อยละ 100 บุคลากร
ตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและ
กฎระเบียบของ
หน่วยงาน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

    วันจันทร์ กำหนดให้
เจ้าหน้าที่แต่งแบบฟอร์ม 
ตามวิชาชีพตนเอง  
วันพฤหัสบด ี- วันศุกร์  
แต่งชุดผ้าไทย 

6. กิจกรรมจิตอาสาทำความด ี ร้อยละ 80 
จัดหมุนเวียน 
ในหน่วยงาน 

บุคลากรมีจิต
สาธารณะ 
ทำดีด้วยหวัใจ 
ทำความดีเพื่อ
สังคม 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

HRD 
และชมรม
จริยธรรม 

    มีกิจกรรมทำความสะอาด
บ้านพักและสิ่งแวดล้อมรอบ
โรงพยาบาลทกุวันพุธที่ 3  
ของเดือนทำให้โรงพยาบาล 
มีความสะอาด สวยงาม  
มีการทำ5 ส ในหน่วยงาน 
ทุกวันศุกร ์

 



 
 
 

กิจกรรม 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
7. กิจกรรมกำกับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรม 

องค์กร
ดำเนินงาน 

ได้ตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 

องค์กรมีการ
ขับเคลื่อนและ
ดำเนินงาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
เจ้าหน้าที่โดย 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

HRD 
และชมรม
จริยธรรม 

    มีการดำเนินการตามโครงการ  
ครบทุกโครงการและยังรอ
ดำเนินการ 2 โครงการ  
มีกำหนดการอบรม ในเดือน 
เมษายน 2564 

 

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

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
 ความร่วมมือ ความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน  ภายใต้กฎระเบียบของโรงพยาบาล   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
       - จากสถานการณ์การเกิด COVID -19 ทำให้การจัดกิจกรรมตอ้งอยูภ่ายใต้ Social Distance  New Normal ภายในหน่วยงานของตนเอง  
       - ภาระงานของบุคลากร แตม่ีการดำเนินการโดย จดับุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ตามกำหนด เว้นระยะห่าง  
       - การเห็นความสำคัญในกิจกรรมนั้นๆ ของบุคลากร   

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

........................................................................................................................................-............................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ลงชื่อ         ดุจดาว  อ่อนคง          ผู้รายงาน 
         (ดุจดาว  อ่อนคง) 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

                    เลขานุการชมรมจรยิธรรมหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
  วันท่ี  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 


