
 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2566) 
 

ชื่อชมรม  ชมรมคิดดีทำดี  หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าอุเทน 

สถานที่ต้ัง 23/23  หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 

ชื่อผู้ประสานงาน นายทิวา  ใจชว่ง โทรศัพท์ 042 503022 ต่อ 122 

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น   8   กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม    8   กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม        -      บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน     -       บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 

รายละเอียด ดังนี้

แบบฟอร์มที่ 2 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

๑. ประกาศเจตจำนงร่วมกับ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 
และมีการสื่อสารจริยธรรมที่ทรง
พลัง ที่แสดงออกถึงความโปร่งใส
ในการบริหารราชการและกำกบั
ติดตามการดำเนินงานตาม
เจตจำนง 
 

ร้อยละ 90
ของสมาชิก
ชมรมเข้า
ร่วม
ประกาศ
เจตจำนงใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

สมาชิกชมรมฯ 
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์การด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
มีจรรยาบรรณ
ที่ดีงาม 
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
มีผลงานที่ดี 
บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงพยาบาลทา่อุ
เทน, 
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ชมรม
คิดดีทำดี ของ
โรงพยาบาลทา่อุ
เทน และสมาชิก
ชมรม 

 ✓   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒. เผยแพร่ข่าวสารพฤตกิารณ์
ทางคดีผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล 

เผยแพร่
ประชาสัมพั
นธ์ฯ ไม่น้อย
กว่า 12 
ครั้ง/ปี 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ดำเนินการเผยแพร่ฯ แล้ว จำนวน 5 ครั้ง 

3. จัดประชุม รับชมวีดีทัศน์เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมของ
โรงพยาบาลในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 
เร่ืองวินัย และระบบคุณธรรม
จริยธรรม 

มีการจัด
ประชุม 
รับชมวีดี
ทัศน์ฯ ไม่
น้อยกว่า 1 
ครั้ง/ปี 

-  ✓  ✓ ยังไม่ได้ดำเนินการ 



กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

4. จัดกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อเป็น
การยกย่องผลจากการประกอบ
คุณงามความดีประจำป ี

จัดบอร์ด
ประชาสัมพั
นธ์ฯ ไม่น้อย
กว่า 12 
ครั้ง/ปี 
 

สมาชิกชมรมฯ 
สามารถปฏบิัติ
ตนเป็นต้น
แบบอยา่งที่ดี
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
เป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริม
กิจกรรม
คุณธรรม
จริยธรรมของ
องค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 
 
 
 
 
 

- โรงพยาบาลทา่อุ
เทน, 
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ชมรม
คิดดีทำดี ของ
โรงพยาบาลทา่อุ
เทน และสมาชิก
ชมรม 

   ✓ ยังไม่ได้ดำเนินการ กำหนดจัดกิจกรรมใน
เดือนกันยายน 2566 

5. กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวัน
สำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตรยิ ์

มีการจัด
กิจกรรมฯ 
ไม่น้อยกวา่ 
10 ครั้ง/ปี 

- ✓ ✓ ✓ ✓ จัดกิจกรรมทำบญุตักบาตรฯ และวัน
สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จำนวน 5 ครั้ง 

6. ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร
โรงพยาบาลทา่อุเทน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ 

ร้อยละ 90
ของสมาชิก
ชมรมรับ
การ
ฝึกอบรมฯ 

-    ✓ รอการพิจารณา อยู่ระหว่างเสนอ
โครงการฯ 

7. จัดกิจกรรม “หัวใจสีเขยีว” ร้อยละ 50
ของสมาชิก
ร่วมบริจาค
ต้นไม้คนละ 
1 ต้น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ มีสมาชิกร่วมบริจาคต้นไม้แล้ว จำนวน 
27 ต้น 



กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลการดำเนินการ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

8. จัดกิจกรรมรับชมวีดีทัศน์
เกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

มีการจัด
กิจกรรม
รับชมวีดี
ทัศน์
เกี่ยวกบั
พระราช
กรณียกิจ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง/
ป ี

สมาชิกชมรมฯ 
สามารถนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และ
ประสิทธิผล 

- โรงพยาบาลทา่อุ
เทน, 
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ชมรม
คิดดีทำดี ของ
โรงพยาบาลทา่อุ
เทน และสมาชิก
ชมรม 

 ✓  ✓ ยังไม่ดำเนินกิจกรรม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
- การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ี    
- ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกตจากการดำเนินงาน 
- ยังขาดความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมบางรายการ 
- เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมช้า 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
- ควรจัดกิจกรรมสอดแทรกกับโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
             (นายจักรภพ  ธนาธนัยภัทร) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน 
    วันท่ี  14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 


