
แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส 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   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055-673136-7 ต่อ 120  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   234  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   234  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  4 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 38,400   บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 38,400  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีทัศนคติ วิธีคิด และปฏิบัติตนในการท างานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม   

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เกิดผลส าเร็จในกระบวนการพัฒนาและเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน   

 



 
แบบฟอร์มที่ 2 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส 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   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055-673136-7 ต่อ 120  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ 

1.สร้างบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง มีจิตส านึก ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสตัย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ีและพลังของแผ่นดิน 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดการอบรมเดือน 
กุมภาพันธ ์64 

 

1.2  ส่งเสรมิให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 

√  1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

1.3  ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับให้เข้ารับการอบรม ด้าน จริยธรรม คุณธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน้าท่ีราชการ 

√  1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
2.1  ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

2.2  คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้าน "จริยธรรมในหน่วยงานและคนดีศรีสัชนาลยั" √  1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

2.3  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปฏิบตัิธรรม วัด/ส านักปฏิบัติธรรม 9 แห่ง √  1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
กรกฎาคม 64 

 



 
แบบฟอร์มที่ 2 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส 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   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055-673136-7 ต่อ 120  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ 

3 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของชมุชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3.1  กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวติและพัฒนาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดการอบรมเดือน 
กุมภาพันธ ์64 

 

3.2  พัฒนาและเสริมสร้างความรูเ้ครือข่ายและภาคประชาชน √  1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

3.3  สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรยีน โดยมีเจา้หน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ได้ทุกเวลาในเวลาราชการ 

√  ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

  

4  ป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบบูรณาการ 
4.1  แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ คปสอ.ศรสีชันาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 ผู้ได้รับมอบหมายการรายงาน 
 วันท่ี   30  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2564  
 



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   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055673136-7 ต่อ 120  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   234  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   234  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  4 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 38,400  บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 38,400  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีทัศนคติ วิธีคิด และปฏิบัติตนในการท างานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม   

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เกิดผลส าเร็จในกระบวนการพัฒนาและเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน   

 



แบบฟอร์มที่ 3 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1.สร้างบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง มี
จิตส านึก ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
บุคลากรมคีวาม

ซ่ือสัตย์ สุจริตในการ
ท างาน 

 
8,400 
บาท 

 

 
คณะกรรมการ 

HRD 

     

1.2  ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 

1 ปี/คร้ัง เกิดความสัมพันธอ์ัน
ดีระหว่างบุคลากรใน

หน่วยงาน 

อยู่ในการ
ด าเนิน 

งานปกติ 

คณะกรรมการ 
HRD และ 

คกก.จริยธรรม 

     

1.3  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้
เข้ารับการอบรม ด้าน จริยธรรม 
คุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่
ราชการ 

1 ปี/คร้ัง ได้รับประกาศนียบัตร อยู่ในการ
ด าเนิน 

งานปกติ 

คณะกรรมการ 
HRD และ 

คกก.จริยธรรม 

     

2 ส่งเสรมิให้บุคลากรยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต 
2.1  ประชุมคณะกรรมการชมรม
จริยธรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) 

 
1 ครั้ง/
เดือน 

 
หน่วยงานได้รับการ

พัฒนา 

 
10,000 

บาท 
 

 
คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

 
ด าเนินการ 4 

ครั้ง 

 
ด าเนินการ 6 

ครั้ง 

   

2.2  คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้าน 
"จริยธรรมในหน่วยงานและคนดีศรีสัช
นาลัย" 

         

2.3  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ
ปฏิบัติธรรม วัด/ส านักปฏิบัตธิรรม 9 
แห่ง 

1 ปี/คร้ัง หน่วยงานและชุมชน
ได้รับการพัฒนา 

อยู่ในการ
ด าเนินงา
นปกติ 

คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

     

 
 
 



แบบฟอร์มที่ 3 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

3 เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชมุชน 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
3.1  กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามหลกั
ศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิ
บาล 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
เข้าใจแนวทางการ

ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

 
10,000 

บาท 
 

 
คณะกรรมการ 

บริหาร 

     

3.2  พัฒนาและเสริมสร้างความรู้
เครือข่ายและภาคประชาชน 

1 ปี/คร้ัง         

3.3  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
โดยมีเจ้าหนา้ที่รับเร่ืองร้องทุกข์ได้ทุก
เวลาในเวลาราชการ 

1 ปี/คร้ัง         

4  ป้องกันและปราบปรามอย่างเป็น
ระบบบูรณาการ 
4.1  แผนงานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในของ คปสอ.ศรีสัชนา
ลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
1 ครั้ง/
เดือน 

 
คณะตรวจสอบ

ภายในภาคีเครือข่าย 
5 มิติ ปฏบิัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 

 
10,000 

บาท 
 

 
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

 
ด าเนินการ 4 

ครั้ง 

 
ด าเนินการ 6 

ครั้ง 

   

 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 3 
 

 
หมายเหตุ : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

     ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1.  มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผดิชอบในแต่ละแผนกิจกรรมที่ชัดเจน 
2. กิจกรรมทีด่ าเนินงานเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการด าเนินงานและสอดคลอ้งกับนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ต้องยึดถือปฏิบัติ 
 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าทีผู่้ประเมินตดิภารกิจ 
2. กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมม่ีความสอดคล้องกันตามแผนการด าเนินงาน 

 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
1.  ก าหนดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมทีด่ าเนินการ 
2. วางแผนก าหนดวันการตรวจสอบในให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 ผู้ได้รับมอบหมายการรายงาน 
 วันท่ี   30  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2564  
 


