
 

แบบฟอรมที่ 2 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2565) 
 
ชื่อชมรม   เสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลแวงนอย หนวยงาน โรงพยาบาลแวงนอย  
สถานทีต่ั้ง  55  หมู 16  ตําบลละหานนา อาํเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230   
ชื่อผูประสานงาน นางวราภรณ  แสนปญญา โทรศัพท 098-2171741   
จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น   1 โครงการ  8 กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 1 โครงการ  8  กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 153,000.00 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 153,000.00 บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 0.00  บาท 
รายละเอียด ดังนี ้

 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดาํเนนิการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ

รวมกันในการดําเนนิงานองคกร

คุณธรรมตนแบบ 

- บุคลากร 

รพ.แวงนอย 

172 คน 

- คณะทํางาน  

27 คน 

-รพ.แวงนอย 

ประกาศ 

เจตนารมณ

รวมกันในการ

ดําเนินงาน

องคกรคุณธรรม 

 

 

 

 

4,000 ชมรม 

จรยิธรรมฯ 

รพ.แวงนอย 

    ดําเนินการ ธ.ค. 2564 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดาํเนนิการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

2. กิจกรรมกําหนดคณุธรรมเปาหมาย

จาก “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดี

ท่ีอยากทํา” 

- บุคลากร 

รพ.แวงนอย 

172 คน 

- คณะทํางาน  

27 คน 

- ทําใหสมาชิก

ตกลงใจรวมกัน

คนหาคุณธรรม

ขององคกร และ 

ต้ังเปาหมายการ

เปลี่ยนแปลง

รวมกัน 

 

5,000 ชมรม 

จริยธรรมฯ 

รพ.แวงนอย 

    ดําเนินการ ธ.ค. 2564 

3. กิจกรรมสงเสริมหนวยงานและ
บุคลากร ดีเดนดานสาธารณสุข และ
คุณธรรม 
 

-บุคลากรดีเดน 

 

 

 

-มีขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติ

ราชการ 

- เกิดความ

ภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

 

30,000 กลุมงาน

บริหารท่ัวไป 

รพ.แวงนอย 

 

    อยูระหวางดําเนินการ 

4. กิจกรรมจิตอาสา สรางสรรคสังคม

และชุมชน 

- กิจกรรม 5 ส 

- เขารวมกิจกรรมจิตอาสา เชน ทํา

ความสะอาดหนวยงานตางๆ บริจาค

โลหิต การคัดแยกขยะ 

รพ.แวงนอย - มีจิตสาธารณะ 

เพื่อสาธารณ 

ประโยชน 

30,000 คณะกรรมการ
บริหาร รพ.
แวงนอย 

    อยูระหวางดําเนินการ 

5. กิจกรรมประชุมคณะทํางานชมรม

จริยธรรม ทุก 3 เดือนตอครั้ง 

- คณะทํางาน  

27 คน 

-ปรกึษาหารือใน

กิจกรรมพัฒนา

องคกร 

- รายงานผลการ

ดําเนินงานของ

ชมรมฯ 

- ประชาสัมพันธ

การดําเนินงาน 

4,000 ชมรม 

จริยธรรมฯ 

รพ.แวงนอย 

    มีการประชุมคณะทํางานชมรม
แลว 2 ครั้ง 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดาํเนนิการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

 

6. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ออกกําลัง

กายและมีความสุข 

-เสริมสรางสุขภาพ และสัมพันธภาพ 

- Happinometer 

- บุคลากร 

รพ.แวงนอย 

172 คน 

 

- สมาชิกมี

สุขภาพ 

รางกายแข็งแรง 

ประเมินความสุข 

Happinometer 

 

20,000 คณะกรรมการ 

HR 

    อยูระหวางดําเนินการ 

7. กิจกรรมใหความรูเรื่องจริยธรรม 

คานิยมองคกร การปองกันทุจริต 

- อบรมใหความรูขาราชการบรรจุใหม 

กิจกรรมเสริมสรางความรัก ความ

ผูกพันในองคกร 

- รวมอวยพรวันคลายวันเกิดบุคลากร 

- บุคลากร 

รพ.แวงนอย  

-มีความรูเรื่อง 

จริยธรรม 

ขาราชการ 

คานิยมองคกร 

การปองกัน

ทุจริต 

 

10,000 กลุมงาน

บริหารท่ัวไป 

โรงพยาบาล

แวงนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดําเนินการแลว 
 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ 

8. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนา 

- เทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษัตริยในวันสําคัญตาง ๆ 

- การทําบุญตักบาตร สงทายปเกา

ตอนรับปใหม 

- การสรงนํ้าพระพุทธรปู รดนําดําหัวผู

อาวุโส หรือผูเกษียณอายรุาชการ เน่ือง

ในเทศกาลสงกรานต  

- ถวายเทียนเขาพรรษาแกวัดในทองถิ่น 

- การแสดงมุทิตาจิตแดพี่ผูเกษียณอายุ

ราชการ 

 

- บุคลากร 

รพ.แวงนอย 

172 คน 

- คณะทํางาน  

27 คน 

-การมีสวนรวม

ในกิจกรรมเทิน

ทูนสถาบันชาต ิ

ศาสนา และ 

พระมหากษัตริย 

ในวันสําคัญ 

50,000 ชมรม 

จริยธรรมฯ 

รพ.แวงนอย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ดําเนินการแลว 
 
ดําเนินการแลว 
 
อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 
อยูระหวางดําเนินการ 

 

คําอธิบาย : ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
   ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

 



ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน 
           โรงพยาบาลแวงนอยไดสงเสริมใหบุคลากรภายในและภายนอกไดมสีวนรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหครอบคลุมทุกหนวยงาน และไดรับสนับสนุนจากผูนําองคกร        
และความรวมมือรวมใจของสมาชกิในองคกร   
 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
           เนื่องจากสถานการณโรคระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด                    
    

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรุงการดําเนนิงานในปงบประมาณถดัไป 
           มีการจัดอบรม ทบทวน ติดตาม และประเมิน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และนําพัฒนาอยางตอเน่ืองตอไป โดยจัดใหมมีาตรการปองกันโรคระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมชองทางการใชสื่อเทคโนโลยสีาสนเทศเพ่ือขับเคลือ่นกิจกรรมของชมรมจริธรรมโรงพยาบาลแวงนอย                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ สงขอมูลรายงานการดําเนินงานชมรมจริยธรรม ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ตามกําหนดเวลา ดังนี ้ 
  (1) รอบ 6 เดือน จัดสงขอมูลภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดสงขอมูลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ลงชื่อ    ผูรายงาน 
(นายปณณวิชญ  มีธรรม) 

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 


