
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 

 ชื่อชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลคณุธรรม  หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 สถานที่ต้ัง 198 ราชด าเนิน ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 
ชื่อผู้ประสานงาน นายสุรเดช สมโรจน์รัตน์ โทรศัพท์ 095-4340550 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๙ กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 2 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม     3,50๐ บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     3,50๐ บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  0 บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 

ผลการด าเนินการ  ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
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) 
 

แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมใน 
รพ. 40 หอ
ผู้ป่วย 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึ งพอใจต่ อ
กิจกรรม ระดับมาก-
มากที่ สุ ด  ร้ อยละ 
100 
 
 
 

0.- คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

    คณะกรรมการชมรมได้น าผ้าพระบฎ
ไปให้ผู้ป่วยและญาติทุกหอผู้ป่วย
และหน่วยงานได้ร่วมบูชา ในวันท่ี 
14-16 กุมภาพันธ์ 2565 และจัด
นิทรรศการวันมาฆบูชา 

 



เพิ่มพูนทักษะการจัดการความ
ขัดแย้งทางการแพทย์ บุคลากร 
และป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากร โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน ๕๕ 
คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึ งพอใจต่ อ
กิจกรรม ระดับมาก-
มากที่ สุ ด  ร้ อยละ 
100 

๓,๕๐๐ คกก.จัดการเรื่อง
ร้องเรียน และ
คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 
โรงพยาบาล
คุณธรรม 

    จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ หรือ
ตัวแทนแต่ละกลุ่มงานให้มีความรู้
ด้านการจัดการความขัดแย้งและ
การป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

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

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

 ๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน และเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 ๒.มีคณะกรรมการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน ท าให้ได้รับความร่วมมือท่ัวท้ังองค์กร 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 

 1.ภาระงาน ท าให้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อย           
           ๒.เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถจดัโครงการหรือกิจกรรมใหส้อดคล้องกับโครงการได้ จงึต้องยกเลิกการโครงการ  

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ๑.หาแนวทางในการส่งเสรมิคณุธรรมในหน่วยงานและบุคลากร ใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์    
 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
                  (นายสมพร สหจารพัฒน์) 
                        ประธานคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 

 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  



ค ำน ำ 
 

  
  รายงานเล่มนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานแสดงถึงผลการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงาน ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
 
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการก ากับติดตาม
การด าเนิน การตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการก ากับ
ติดตาม การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน/บุคลากรที่สนใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

  



สารบัญ 

หน้า 

๑.ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ๑ 

๒.ภาคผนวก             ๓ 

  



ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖4 – กันยำยน ๒๕๖5) 

 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมคุณธรรมในโรงพยาบาล 
 

1.กิจกรรมคนดีศรีมหาราช 
2.กิจกรรมทางศาสนา เช่น แห่ผ้า
ขึ้นธาตุ, ตักบาตร ฯลฯ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เห็นคุณค่าการท าความดี 
2.เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามให้ด ารง
อยู่ 
 

จัดกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นตึกต่างๆใน
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม โรงพยาบาล
คุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ปลูกจิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
ความขัดแย้งทางการแพทย์ 
บุคลากร และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในการ จัดการความ
ขัดแย้ง และป้องกันปัญหาการทุจริตของ
บุคลากร 

จัดอบรมให้กับตัวแทนจากกลุ่ม
งานต่างๆ 

คกก.จัดการเรื่องร้องเรียน
และคกก.ชมรมจริยธรรม 
โรงพยาบาลคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรให้มี วินัย 
และป้องกันมิให้กระท าความผิด
วินัยอย่างเคร่งครัด 
 

๑.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
๒.กิจกรรมยกย่องเชิดชู คนดี 
3.ถอดบทเรียนจัดการเรียนรู้ผู้
เกษียณ 
 

๑. เพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ 
ระเบียบในการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือยกย่องบุคลากรที่กระท าความดี 
 

จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรที่
เข้าใหม่เกี่ยวกับวินัยและข้อ
ปฏิบัติในโรงพยาบาล 

1.กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
2.คกก.ชมรมจริยธรรม 
โรงพยาบาลคุณธรรม 
 



ยุทธศาสตร์ที่๔ 
สร้างและพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
คุณธรรม 
 

๑.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มหาราช…
คนต้นแบบ 
 

1.เพ่ือถอดบทเรียนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และยกย่องบุคลากรที่เกษียณ 

1.น าข้อมูลความรู้ที่ได้จากผู้
เกษียณไปประชาสัมพันธ์ ยก
ย่อง 

1.คกก.KM 
2.คกก.ทีมสร้างสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ลงช่ือ    ผู้รำยงำน 
 (นายสมพร สหจารุพัฒน์) 
 ประธำนคณะกรรมกำรชมรมจริยธรรม 
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

 

 
 
 


