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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

ชื่อชมรม    ต้นกล้าคุณธรรม หน่วยงาน           โรงพยาบาลโพทะเล  

สถานที่ต้ัง   ๗๖๑  หมู่ ๒   ต าบลโพทะเล    อ าเภอโพทะเล    จังหวัดพิจิตร   ๖๖๑๓๐  

ชื่อผู้ประสานงาน นายภวัต  ชาติวรกิจ โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๘๑๑๑๕   ต่อ ๑๒๙  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. กิจกรรม ปฐมนิเทศเจ้าหนา้ที่ใหม่ ประจ าป ี2563  

 

  18 ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจภาพรวมการ
บริหารของ
โรงพยาบาลโพทะเล
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปสู่
การ พัฒนางานและ
การด ารงชีวิตได้ดี
ยิ่งข้ึน 

เน้ือหาการอบรม 

1. โครงสร้างองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย ค่านิยม  
2. ข้อควรปฏิบัตดิ้าน
ความปลอดภัย  

 

แบบฟอร์มที่ 2 



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

 

3. เครื่องมือคณุภาพ
ต่างๆ เพื่อพัฒนา
งาน 

 4. ข้อคิดในการ
ด าเนินชีวิตและ
ท างาน 

2. กิจกรรมประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลโพทะเล ทุกเดือน   

 

  50 มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่าง
บุคลากรของ
โรงพยาบาลโพทะเล
ในประเด็น
แลกเปลีย่นร่วมกัน 
เช่น พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์กับไม่พึง
ประสงค์ของ
บุคลากร  โดย
ข้อเสนอแนะของ
บุคลากรในการขจัด
พฤติกรรมทีไ่ม่พึง 
ประสงค์ ดังกล่าว 
โดยใช้ ความซื่อสตัย์ 
ความรับผิดชอบ 
ความมีน้ าใจ ในการ
ท างาน 

 



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

3. กิจกรรมพัฒนาองค์กรสร้างสุขและขับเคลื่อนองค์อรคุณธรรม   
    - กิจกรรมจิตอาสา 

 
 

 
 

  80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตอาสา คือผู้ที่มี
จิตใจเป็นผู้ให้อาจจะ
เป็นการให้สิ่งของ 
ให้เงิน ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยก าลัง
แรงกาย แรงสมอง 
ซึ่งเป็นการเสียสละ
สิ่งที่ตนเองมี จิต
อาสาเป็นช่องทาง
หนึ่งในการพัฒนา
ยกระดับจิตใจให้
เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลโพทะเล  
เอื้อเฟ้ือ หันมาท า
กิจกรรมเพื่อสังคม
มากขึ้น เป็นสังคมที่
มีแต่การให้และ
แบ่งปันซึ่งกันและ
กัน ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
จิตอาสาเป็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างหนึ่งที่
ต้องปลูกฝังให้แก่
เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลโพทะเล 
 
 

 



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

- กิจกรรมปลูกต้นไม ้

 
 

 

30 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก โดยมี
การจัดสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป โดยเพิ่มพ้ืนท่ี
สีเขียว และพื้นท่ี 

พักผ่อนสร้าง
ความรูส้ึกผ่อนคลาย
สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันของ
เจ้าหน้าท่ีและผูร้ับริ
การ 



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

-กิจกรรมร่วมกับส่วนราชการอื่น ในวันส าคัญทางราชการทุกวัน      

-กิจกรรมการส่งเสรมิการคดิปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากท า      
 

 

 

ลงชื่อ             นายภวัต  ชาติวรกิจ  ผู้รายงาน 
 (            นายภวัต  ชาติวรกิจ  ) 
ต าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี     06     เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2563  

 



 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม    ต้นกล้าคุณธรรม หน่วยงาน      โรงพยาบาลโพทะเล  
สถานที่ต้ัง   ๗๖๑  หมู่ ๒   ต าบลโพทะเล    อ าเภอโพทะเล    จังหวัดพิจิตร   ๖๖๑๓๐   
ชื่อผู้ประสานงาน     นายภวัต  ชาติวรกิจ โทรศัพท์     ๐๕๖-๖๘๑๑๑๕   ต่อ ๑๒๙   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม     1000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน   บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประม
าณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ี
ใหม่ ประจ าปี 2563  

     18 เจ้าหน้าท่ี
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปสู่การ พัฒนา
งานและการ
ด ารงชีวิตได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 

      ---       



2. กิจกรรมประชุมเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลโพทะเล   

     50 บุคลากรได้รับ
ข้ อ มู ล  ที่ พึ่ ง
ประสงค์ โดยใช้ 
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ 
ความรับผิดชอบ 
ความมีน้ าใจ ใน
การท างาน 

-       

3. กิจกรรมพัฒนาองค์กรสร้างสุข
และขับเคลื่อนองค์อรคุณธรรม  

    - กิจกรรมจติอาสา 
   -  กิจกรรมปลูกต้นไม ้

 
 
 
    80 
    30 

บุคลากร
โรงพยาบาล
โพทะเล  
เอื้อเฟื้อ หันมา
ท ากิจกรรมเพื่อ
สั ง ค ม ม า ก ขึ้ น 
เป็นสังคมที่มีแต่
ก า ร ใ ห้ แ ล ะ
แบ่ งปั นซึ่ ง กั น
แ ล ะ กั น 
ป ร ะ โ ย ช น์
ส่ ว น ร ว ม เ ป็ น
ที่ตั้ง 

    
1000 

      

 

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

 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 การท างานเป็นทีม    ความสามัคคี   และมีน้ าใจต่อกัน   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 เป็นหน่วยงานบริการ บุคลากรมหีน้าท่ีหลักคือการให้บริหารจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมได้ครบทุกคน   



    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

ลงชื่อ                  นายภวัต   ชาติวรกิจ  ผู้รายงาน 
 (                 นายภวัต     ชาติวรกิจ ) 
ต าแหน่ง          นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ  
                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                              หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี     06  เดือน      มีนาคม   พ.ศ.     2563  

 
 
 
 
 
 
 
 














