
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
 
ชื่อชมรม    ยุพราชปัว ทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  
สถานที่ต้ัง  70 หมู่ที่ 6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120   
ชื่อผู้ประสานงาน นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร โทรศัพท ์ 065-4821059   
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 7 กจิกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 7 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม   5,500  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน     บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน 5,500  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
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1. จัดตั้งชมรมจริยธรรม " ยุพราชปัว ทำความดีด้วยหวัใจ " 
ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วนิัย สุจริต จิตอาสา 
1.1 ประชุมชี้แจงเพื่อทราบ 
     - ประกาศเจตนารมณ์ หรือขอ้ตกลงของผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน 
    - ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
    - วางแผนแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพือ่ส่งเสริม
ให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย โดยการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก 
"ปัญหาที่อยากแก"้ และ"ความดีทีอ่ยากทำ" 

สมาชิกชมรมฯ (เปิดรับ
สมัคร จนท. คปสอ ปัว) 
เป้ามาย 100% 
จำนวน 124 คน 

เจ้าหน้าที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ 

5,500.- โชติกา 5,500    ร้อยละ 75 ของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมรมฯ 
ร้อ ย ละ  100 ข อ งผู้ บ ริ ห าร  แ ละบุ ค ลาก รใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 12 มีนาคม 
2564 



1.2 กิจกรรมจติอาสา มุ่งเน้นการมสี่วนรวมการสร้างความ
เข้มแข็งของ "บวร" (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-
ส่วนราชการ) 

ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม 

เจ้าหน้าเกิด
กระบวน
ความคิดในการ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวกับ
ส่วนรวม 

-- โชติกา     วันท่ี 9-10 มนีาคม 2564 ประชุมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ 
สู้ภัย NCDs 

1.3 กิจกรรมทำบญุตักบาตรเน่ืองในวันสำคัญต่างๆ ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 

เพื่อพัฒนาจิตใจ
และจิตสำนึก
ด้านจริยธรรม 

- โชติกา     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

1.4 กิจกรรม 5 ส ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 

ให้มีสำนึก
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม รู้จกั
สามัคคี เสียสละ 
และกตัญญูรู้คุณ 

- โชติกา     วันที่ 12 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรม 5 ส ร่วมกับ 
อสม.และหน่วยงานต่างๆ 

1.5 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 

เกิดแรงบันดาล
ใจในการทำ
ความดี 

- โชติกา     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

1.6 กิจกรรมปั่นเยีย่มบา้นคนปัวไม่ทิ้งกนั ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 

ให้มีสำนึก
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม รู้จกั
สามัคคี เสียสละ 
และกตัญญูรู้คุณ 

- ศักรนันทน ์     ยังไม่ได้ดำเนินการ 

1.7. กิจกรรมตู้ปันสุข ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 

ให้มีสำนึก
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม รู้จกั
สามัคคี เสียสละ 
และกตัญญูรู้คุณ 

- ศักรนันทน ์     ดำเนินการมาตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 
รอบแรกมาจนถึงปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

 

 

 



ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
 บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญในการส่งเสริม และร่วมกันขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
    
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
                (นางโชติกา   ติฉัน) 
                     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
         วันท่ี 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 


