
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสรมิคณุธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม  จริยธรรมโรงพยาบาลหวยทบัทนั.....................................................หนวยงาน โรงพยาบาลหวยทับทนั                                                                               .        

สถานทีต่ั้ง 66 หมู 6 ถนนเทศบาล 3 ตําบลหวยทับทัน  อําเภอหวยทบัทนั  จังหวัดศรีสะเกษ 33120  

ชื่อผูประสานงาน นางณัฐกมล  สีกา โทรศัพท   063-3659635  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภมูิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กจิกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

1. กิจกรรม แตงตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม รพ.หวยทับทัน ป 2563 /  1 มีคาํสั่งแตงตั้ง 
คณะทํางาน ขับเคลือ่น
ชมรม จริยธรรมของ 
หนวยงาน 
 
 

 

2. กิจกรรม กิจกรรมพิธสีําคัญทางศาสนาในวนัสําคัญ และโอกาสตางๆ /  140 -จัดทําบุญตักบาตร
ประจําปของโรงพยาบาล 
-รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทาง
อําเภอจัดทําขึ้น 
 

 

3. กิจกรรม โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมอยางยั่งยนื /  140 -จัดอบรมแบบปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธ ิเดินจง
กลมและสวดมนต จํานวน 
3 รุน 
 

 

แบบฟอรมที่ 2 



กจิกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

4.กิจกรรม โครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือสังคมของบุคลากรในสังกัด /  140 -กิจกรรมทําความสะอาด
วัดศรีหวยทับทัน 
-กิจกรรมมอบของขวัญวัน
เกิดเจาหนาท่ีสรางความ
รัก ความสามัคค ีรูจักให 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (            นางณัฐกมล    สีกา ) 
ตําแหนง  พยาบาลวชิาชีพชํานาญการพิเศษ  
                     เลขานกุารชมรมจริยธรรม 
                      หรือผูทีไ่ดรบัมอบหมาย 
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบฟอรมที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบรหิารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดอืน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม  จริยธรรมโรงพยาบาลหวยทบัทนั.....................................................หนวยงาน โรงพยาบาลหวยทับทนั                                                                               .        
สถานทีต่ั้ง 66 หมู 6 ถนนเทศบาล 3 ตําบลหวยทับทัน  อําเภอหวยทบัทนั  จังหวัดศรีสะเกษ 33120  
ชื่อผูประสานงาน นางณัฐกมล  สีกา โทรศัพท   063-3659635  

จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 4 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม   -          บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน  -        บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน -  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนนิการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชงิ

ปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

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 แตงตั้งคณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม รพ.หวยทับทัน ป 
2564 
 

  1 คําสั่ง  - ชมรมจริยธรรม  /    

2. กิจกรรม กิจกรรมพิธีสําคัญ
ทางศาสนาในวันสําคญั และ
โอกาสตางๆ  

 เจาหนาที่มี
จิตสํานึก
เขารวม
กิจกรรม
ตางๆ   
รอยละ 80 
 
 

- ชมรมจริยธรรม / / / /  



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนนิการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชงิ

ปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

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) 

3. กิจกรรม โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลคณุธรรมอยางยั่งยนื 
 

จํานวนคน
เขารวม
โครงการ ฯ 
140 คน 

  ชมรมจรยิธรรม / /    

4.กิจกรรม โครงการจิตอาสาทํา
ความดีเพ่ือสังคมของบุคลากรใน
สังกัด 

  - ชมรมจรยิธรรม / / / /  

 

หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คอื จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 ผูบริหารโรงพยาบาลเปนแบบอยางที่ดี มีความเสียสละ เปนคนเกง ขยัน ทุมเทใหกับการปฏิบติัหนาทีอ่ยางเต็มที ่ และปจจัยท่ีสําคัญคอืเจาหนาที่ทุกทานมีจิตสํานึกที่ด ีเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน  มีความผูกพนัในองคกร    

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
    
    

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรุงการดําเนนิงานในปงบประมาณถดัไป 
    
 
 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (                    นางณัฐกมล  สกีา ) 
ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  
                             เลขานกุารชมรมจริยธรรม 
                              หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย 
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   


