
                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า   โทร 0 5548 9339 ต่อ 115 
ท่ี  อต 0032.304/ 215                                วันที่   3  มีนาคม 2563 
เร่ือง  ขอรายงานผลการการก ากับติดตามการด าเนินการตามข้อก าหนดของคู่มือชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ (แบบฟอร์มท่ี 2 และ 3) 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฟากท่า 

 
 

 
 
(นายโสภาค แก้วปัญญา) 

                                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

  ทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป     
  อื่นๆ.............................................. 
 
 
    ลงช่ือ…………………………………………………. 
                (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฟากท่า 

 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
ในข้อก าหนดการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  ต ามแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) EB 24 กรณี
หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มการรายงานปละติดตามฯ (แบบฟอร์มท่ี 2 และ 3 ของคู่มือการขับเคล่ือชมรมจริยธรรมฯนั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า ได้จัดท ารายงานผลการการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยด าเนินการตามแบบฟอร์มการรายงาน
ปละติดตามฯ (แบบฟอร์มท่ี 2 และ 3)   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  



 

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) 

ช่ือชมรม  ชมรมจริยธรรม หน่วยงาน     โรงพยาบาลฟากทา่  สสจ.อุตรดิตถ์  

สถานที่ต้ัง 21  หมู่ที่ 1  ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  53160    

ชื่อผู้ประสานงาน นางสุภาณี  โสทัน                                  โทรศัพท์ 081-5335698                                                                                 . 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมเจ้าหน้าท่ีใหม่    - - - 
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลฟากท่า   5 ครั้ง 100% ด าเนินการทุกเดิอน 

3. โครงการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน   10 
ครัวเรือน  

100% - 

4. โครงการฝึกอบรม “คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และท างานอย่างมีความสุข”   - - - 
5. กิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรม เช่น ถวายเทียนวันเข้าพรรษา งานศพ งานบุญ   
การแต่งกายผ้าไทย  ฯลฯ 

  
- - - 

 

ลงช่ือ   ผู้รายงาน 
              (นางสุภาณี   โสทัน) 
      ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันที่ 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  

แบบฟอร์มที่ 2 



 

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   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลฟากท่า หน่วยงาน   โรงพยาบาลฟากท่า  สสจ.อุตรดิตถ์                                                          . 
สถานที่ต้ัง  21  หมู่ที่ 1  ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  53160   
ชื่อผู้ประสานงาน นางสุภาณี  โสทัน โทรศัพท์ 081-5335698                                                                                   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 5 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 642,252 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 58,252  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 6,000  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
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. โครงการพัฒนาคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ใหม่  

๑. จนท. เข้ารับ
การพัฒนา
คุณภาพ ร้อยละ 
100 
๒ เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

จนท.
โรงพยาบาลฟาก
ท่าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ใหม ่
มีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
และมีภาคภูมิใจ
ในอาชีพ 

30,000 กลุ่มงานการ
พยาบาล 

- - -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 



2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงพยาบาลฟากท่า 

๑ มีกิจกรรมจิต
อาสา ๑๒ คร้ัง
ต่อปี 
๒ มีเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมทุก
หน่วยงาน 

จนท.
โรงพยาบาลฟาก
ท่ามีจิตส านึกใน
การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

6,000 กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิฯ 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการ ปลูกพืชผักสวนครัว 
ร้ัวกินได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

จนท.ทุก
หน่วยงานให้

ความร่วมมือเข้า
ร่วมกิจกรรม
ปลูกผักปลอด
สารพิษใช้ใน
ครัวเรือน 

จนท.มี
พฤติกรรมการ
ประหยัด จาก
การปลูกผักไว้กิน
เองในครัวเรือน 

- กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการฝึกอบรม “คิดบวก 
คิดสร้างสรรค์ และท างานอย่าง
มีความสุข” 

เจ้าหน้าที่ทุกคน 
เข้ารับอบรม 
ครบถ้วน 

 

จนท.
โรงพยาบาลฟาก
ท่า มีขวัญ
ก าลังใจ และมี
จริยธรรม และมี
ความสุขในการ
ท างาน 

28,252 กลุ่มงานการ
พยาบาล 

- - -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5.กิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรม 
เช่น ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 
งานศพ งานบุญ การแต่งกายผ้า
ไทย  ฯลฯ 

  - กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

    อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 
 
หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 การได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีทุ่กคน   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 งบประมาณที่ได้รับมีจ ากัด   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยการร่วมบริจาคจากบุคลากร   
    
 

 

 

 

ลงช่ือ   ผู้รายงาน 
              (นางสุภาณี   โสทัน) 
      ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันที่ 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 


