
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
ชือ่ชมรม  ชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโป่ง 
สถานที่ตั้ง 116 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  67240 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง      โทรศัพท์  083-9651959 
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งส้ิน....3....กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565....3...กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม ...5,000...บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน...5,000...บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน...0...บาท 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

 ดำเนินการแล้ว ยังมิได้ดำเนินการ    
1. โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางดา้นจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินยัและถ่ายทอดความรู้ หลักสตูรดา้นทุจริตศึกษาและผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

✓  50 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 

ร้อยละ  30.12 

 

2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี  ส่งเสรมิให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือแบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคณุธรรม   

✓  50 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 
ร้อยละ  30.12 

 

3. จัดกิจกรรมทำบญุตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 

✓  150 เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 
ร้อยละ  90 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 

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

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

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 

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

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

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

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

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

 

 

  ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
           (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ) 
      นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
         วันท่ี  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 



 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโป่ง 
สถานที่ตั้ง 116 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  67240 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง      โทรศัพท์  083-9651959 

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 3 โครงการ 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  จำนวน 3 โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม  5,000  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 5,000  บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖5) 
1. โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวนิัยและ
ถ่ายทอดความรู้ หลักสตูรด้านทุจริตศึกษา
และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

  5,000 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 
30.12 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 

  ✓   

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 90 
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 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 กันยายน 256๕ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
           (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                นักจดัการงานท่ัวไปชำนาญการ 
       วันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 


	แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 12 เดือน
	แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 12 เดือน

