
 

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                 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบางกระทุ่ม หน่วยงาน                       โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  
สถานที่ต้ัง                100  หมู่ 11  ต.ไผ่ล้อม  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก  65110   
ชื่อผู้ประสานงาน              นายประกอบ  ทิมกระจีน โทรศัพท์                        086-9319333   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น   4 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    4     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 าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
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. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของรพ. ( 
Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) 

-เกิดการ
ตรวจสอบ
ความ
โปร่งใสใน
ทุกกิจกรรม
ของ
โรงพยาบาล 
 
 

-จนท.เกิด
ความพึง
พอใจใน
กิจกรรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 
90  

-    ฝ่ายบริหาร   - - - มีแบบฟอร์มหรือระบบการเบิก
จ่ายเงินของโรงพยาบาลสอดคล้อง
กับกิจกรรม สามารถตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายได้จริง 



2. กิจกรรมตามรอยต้นกล้า พัฒนา
สิ่งแวดล้อม ปลูกผกั  ดแูลแปลงผัก 

-แต่ละ
หน่วยงาน
เก็บผลผลิต
ส่งโรงครัว
เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ผัก
ประกอบ
อาหารให้
ผู้ป่วยในรพ. 

-จนท.มี
ระดับ
ความพึง
พอใจอยู่
ในเกณฑ์
ดี คิดเป็น
ร้อยละ 
80 

- ชมรมธนาคาร
ความดีวิถีพุทธ 

  - - -มีการจัดท าแปลงผัก/ชนิดของผัก
แบ่งตามหน่วยงาน (ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีพ.ศ.2563)  
สมาชิกในชมรมผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนดูแลและรดน  าแปลงผัก
ที่ตนได้รับมอบหมาย 

3. ท าบุญตักบาตรทุกวันพุธสุดท้ายของ
เดือน 

-จนท.ร่วม
กิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 
60 
 

-จนท.มี
ระดับ
ความพึง
พอใจอยู่
ในเกณฑ์
ดี คิดเป็น
ร้อยละ 
80 

- ชมรมธนาคาร
ความดีวิถีพุทธ 

  - - -ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าและ
นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เดิน
บิณฑบาต ตามหนว่ยงานตา่งๆ 
สามารถร่วมกจิกรรมได้ทั ง
เจ้าหน้าที่ ผูป้่วยและญาติผู้ป่วย  
- มีเจ้าหนา้ที่แต่ละละหน่วยงานให้
ความร่วมมือร้อยละ 60 

4. กิจกรรม จิตอาสา เราท าความดีด้วย
หัวใจ  

จนท.ร่วม
กิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 
60  

 - ชมรมธนาคาร
ความดีวิถีพุทธ 

  - - -ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า 
- มีเจ้าหนา้ที่แต่ละละหน่วยงานให้
ความร่วมมือร้อยละ 60 

 

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

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
1.   มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบกันโดยทั่วถึงทั งระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน    
2.  เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงคณุธรรมประจ าชาติทั ง 4 ประการ ไดแ้ก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางอัตลักษณข์องโรงพยาบาล   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานตามจดุบริการ  บางหน่วยงานมีอัตราก าลังจ ากัด  ท าให้ไมส่ามารถมาเข้าร่วมบางกิจกรรมได ้    
2.  เวลาด าเนินกิจกรรมไม่เอื อกับการเข้าร่วมกิจกรรม    

 



ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
การท ากิจกรรมควรหาเวลาที่สามารถเอื อให้จนท.เข้ามาร่วมกิจกรรมไดม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได้  และกิจกรรมที่จะด าเนินการนั นควรเหน็ผลงานเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้จนท. อยากเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (                นายประกอบ  ทิมกระจีน ) 
ต าแหน่ง           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
                        เลขานุการชมรมจริยธรรม 
            วันท่ี  12  มีนาคม  พ.ศ.  2564 


