
  แบบฟอร์มที่ ๓ 

แบบรายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจรยิธรรมของหน่อยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
      รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อชมรม  จริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย หน่วยงาน   โรงพยาบาลพิชัย 
สถานท่ีตั้ง   ๑๓๙ หมู่ ๑ ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อผู้ประสาน  นางสาวลักษมี  เกตุเท่ียง โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๔๐๕๑๓๕ 
จ านวนกิจกรรมท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ท้ังสิ้น     ๗    กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๔      กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจริงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน       -    บาท 
 - จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมกิจกรรม จ านวน    -     บาท 
 - จากงบประมาณ อ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน   -     บาท 
 
รายละเอียด ดังน้ี. 



  แบบฟอร์มที่ ๓ 

 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณท่ี
ใช้(บาท) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาศ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๓)   

ไตรมาศ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๔) 

ไตรมาศ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๔) 

ไตรมาศ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๔) 
๑. กิจกรรมจิตอาสา
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
โรงพยาบาลพิชยั 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัยอย่าง
น้อย ๒๐๐

คน 

บุคลากรมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน มีความ
รัก สามัคคีใน
องค์กรชุมชน 
 

- งานบริการ
ปฐมภูมิและ
องค์รวม 
 

    โรงพยาบาลพิชยัเชา่ร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

๒. ท าบุญตักบาตรรับพร
และค าสอนจากเจ้าคณะ
จังหวัด 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัยอย่าง
น้อย ๑๖๕

คน 

บุคลากรน าหลัก 
คุณธรรม 
จริยธรรมมาปรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข 
 

- งานบริหาร
ท่ัวไป 

    บุคลากรในโรงพยาบาล
พิชัยเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร รับพร และฟังค า
สอนจากเจ้าคณะจังหวัด 
อย่างน้อย ๑๘๕ คน 

๓. กิจรรมส่งเสริมความ
สามัคคีของเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลพิชยั 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัยอย่าง
น้อย ๒๓๕

คน 

เจ้าหน้าท่ีมีความ
รัก สามัคคี ให้
ความร่วมมือใน
การท างาน 
 
 

- งานบริหาร
ท่ัวไป 

     

ได้รับความร่วมมือในการท า
กิจกรรมจากเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลพิชยัทุกคน 
 
 
 
 



  แบบฟอร์มที่ ๓ 

 

 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณท่ี
ใช้(บาท) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาศ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๓)   

ไตรมาศ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๔) 

ไตรมาศ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๔) 

ไตรมาศ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๔) 
๔. โครงการรณรงค์ด้าน
การด าเนินงานเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัยอย่าง
น้อย ๒๓๕

คน 

บุคลากรน าหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรมมาปรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข 

- คณะกรรม
กรรมการบริ
หาร 
โรงพยาบาล
พิชัย 

    ได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย และได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
พิชัยทุกคน 

๕. โครงการผู้สูงอายแุละ
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัยอย่าง
น้อย ๑๙๐

คน 

บุคลากรร่วมสืบ
สานประเพณี
และวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาน 

ได้แสดงความ
เคารพต่อผู้
อาวุโสและเกิด
ความรักสามัคคี
ในองค์กร 

- คณะกรรม
กรรมการบริ
หาร 
โรงพยาบาล
พิชัย 

    ได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย และได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
พิชัยทุกคน 
 

(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 



  แบบฟอร์มที่ ๓ 

 

 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณท่ี
ใช้(บาท) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาศ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๓)   

ไตรมาศ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๔) 

ไตรมาศ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๔) 

ไตรมาศ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๔) 
๖.งานมุฑิตาจิต 
 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัยอย่าง

น้อย๑๗๕คน 

บุคลากรร่วมสืบ
สานประเพณี
และวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาน 
ได้แสดงความ
เคารพต่อผู้
อาวุโสและเกิด
ความรักสามัคคี
ในองค์กร 

- คณะกรรม
กรรมการบริ
หาร 
โรงพยาบาล
พิชัย 

    ได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย และได้รับความร่วมือ
จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
พิชัยทุกคนและเป็นอย่างดี
กับกิจกรรมงามมุฑิตาจิต 
 

(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
 

๗.ปฐมนิเทศ บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัย๒๕คน 

เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการ
หลักการท างาน
และการอยู่
รวมกัน เคารพ
กันแบบพ่ีๆน้องๆ 

- คณะกรรม
กรรมการบริ
หาร 
โรงพยาบาล
พิชัย 

    ได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย และได้รับความร่วมือ
จากเจ้าหน้าท่ีใหม่ ท าให้
เกิดความรัก และ ความ
ตั้งใจในการท างาน ใน
ระบบพ่ีๆ น้องๆ  
 

(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
 



  แบบฟอร์มที่ ๓ 

หมายเหต ุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

     ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
๑. ผู้บรหิารให้ความส าคัญ ก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร  
๒. มีแผนการด าเนินแบบมสี่วนร่วม มอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบชัดเจน  
๓. มีระบบควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผลที่ดี เช่น การรายงานผลการด าเนินงานในทีป่ระชุมประจ าเดือนทุกเดือน การส่งภาพกจิกรรมผ่านไลน์กลุม่การ 

มอบรางวัลช่ืนชม  
๔ เจ้าหน้าทีเ่รียนรู้การใช้สติในการท างาน สง่ผลถึงการใช้ชีวิต เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับเพื่อนร่วมงาน และประชาชน 
๕.ความชัดเจนของนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดกรรม 
 
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
๑. ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 อาจท าให้กิจกรรมทีก่ าหนดไว้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
๒. ผุ้ปฏิบัตงิานส่วนใหญ่มีภารกจิในการดูแลผู้ป่วย ไม่สามารถท ากิจกรรมได้เต็มที่เท่าที่ควร 
๓. ภาระงานที่มาก 
๔. งบประมาณที่มีจ ากัด 

 
 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  
๑. มีแผนการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน 
๒. การออกแบบรายงานควรเหมอืนกันทกุกระทรวง 
๓. สนับสนุนงบประมาณเฉพาะด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



  แบบฟอร์มที่ ๓ 

 
                                                      ลงชื่อ................................................   
                          (นางสาวลักษมี เกตุเท่ียง)   
                                  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 

                                                               หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   
                                     วันท่ี  ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

 
 
 

 

 


