
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
 
ชื่อชมรม    คิดดี  ท าดี  STRONG   หน่วยงาน    โรงพยาบาลทัพทัน  
สถานที่ต้ัง  หมู่   1   ต าบลทัพทัน   อ าเภอทัพทัน    จังหวัดอุทัยธานี   
ชื่อผู้ประสานงาน     นางวราภรณ์  พิมพ์สีทา โทรศัพท์     089-7048074   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น    7 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 6 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 0 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 0 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 0  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
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. กิจกรรม  ประกาศนโยบายข้อตกลง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

บุคลากร 
โรงพยาบาลทพัทัน 
280 คน 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลากร
โรงพยาบาลทพัทัน 

         - โรงพยาบาล  
ทัพทัน 

    บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทัพ
ทันร่ วมกัน เสนอและประกาศ
นโยบายข้อตกลงส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลทัพทัน 

2. กิจกรรม  การอบรมและสร้างความ
เข้าใจในหลักคุณธรรมแก่บุคลากร 

บุคลากร
โรงพยาบาลทพัทัน  
150 คน 

  - โรงพยาบาล  
ทัพทัน 

     

3. กิจกรรม  พัฒนาคุณธรรมด าเนินงาน
ตามหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต       
จิตอาสา” 

บุคลากร
โรงพยาบาลทพัทัน 
280 คน 

  - โรงพยาบาล 
ทัพทัน 

     

 



 
กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
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) 
4. กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและคณะท างานส่งเสริม
คุณธรรม 

คณะกรรมการและ
คณะท างาน
โรงพยาบาลทพัทัน  
30  คน 

คณะกรรมการและ
คณะท างานมีแนวทาง 
ด าเนินงานที่ชัดเจน
ร่วมกัน 

          - โรงพยาบาล  
ทัพทัน 

    หน่วยงานมีมาตรการและกลไก
ส าหรับก ากับติดตามการปฏิบัติ
ตามคุณธรรมของบุคลากรในสังกัด 

5. กิจกรรม  สร้างวัฒนธรรม MOPH 
เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

บุคลากร
โรงพยาบาลทพัทัน 
200 คน 

บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

  - โรงพยาบาล  
ทัพทัน 

    บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด ไ ด้ น า ห ลั ก
คุณธรรมไปใช้ในการท างานและ
การด าเนินชีวิต 

6. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ คนใน
ชุมชน อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน 

ชุมชนภาคีเครือข่าย 
150 คน 

ยกระดับการมีให้ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

  - โรงพยาบาล  
ทัพทัน 

    ชุมชนได้น าหลัก คุณธรรมและ
จริยธรรมไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

           ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
         1.  ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงาน   
         2.  บุคลากรให้ความร่วมมือ เสียสละ และสามัคคี   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
        1.  จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ต้องมีการปรับแผนและยกเลกิกิจกรรมบางส่วน   
 

                ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
         -    

 

           ลงชื่อ             ฉัตรปวีณ์   จีนจรรยา      ผู้รายงาน 
             (    นางสาวฉัตรปวีณ์   จีนจรรยา  ) 
          ต าแหน่ง                 พนักงานพัสดุ        
              เลขานุการชมรมจริยธรรม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
         วันท่ี    28   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 


