
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 112                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐4 วันที ่ 9  มีนาคม  ๒๕64 

เรื่อง   รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑   (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข   จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข      
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 
และโรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้แต่งตัง้คณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

ในการนี้ คณะท างานฯ  จึงขอรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไซต์ รพ.กันทรวิชัย ต่อไป 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 

(นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เลขานุการชมรมจริยธรรม 

 

 
- ทราบ 
- อนุญาต 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (                                           ) 

ชื่อชมรม    จริยธรรม หน่วยงาน  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  

สถานที่ต้ัง 294  หมู่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   

ชื่อผู้ประสานงาน นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห ์ โทรศัพท์  0 9106 59225  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. กิจกรรม การร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี และแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตรยิ์ ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

  5  ครั้ง 1. ร่วมพิธีวันคล้าย
วันสวรรคตพระ 
บาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร (ร.9) 
2. ร่วมท าบญุวัน
ออกพรรษา ถวาย
ต้นกฐิน 
3. ร่วมพิธีวันปิย
มหาราช 
4. ร่วมพิธีวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนม-
พรรษา ร.9 (วันพ่อ
แห่งชาติ 

 

2. กิจกรรม ท าดีเริ่มที่ตัวเราตามอัตลักษณ์องค์กร (รูห้น้าท่ีมีวินัย ให้บริบาลดุจญาติมติร    - ร่วมกันปฏิบัติ  

แบบฟอร์มที่ 2 



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

ยึดสุจริตเป็นท่ีตั้ง) หน้าท่ีในการควบคุม 
ป้องกันการระบาด
โรคโควดิ-19 ท าให้
ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 
ในเขตอ าเภอกันทร
วิชัย 

3. กิจกรรม สร้างสุขยกย่องคนด/ีหน่วยงานดีที่ประทับใจ   5 ครั้ง - ยกย่องคนดีในท่ี
ประชุมประจ าเดือน
ทุกเดือน 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (      นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห ์ ) 
ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี      9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564) 
 
ชื่อชมรม    จริยธรรม หน่วยงาน   โรงพยาบาลกันทรวิชัย  
สถานที่ต้ัง   294  หมู่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   
ชื่อผู้ประสานงาน  นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์ โทรศัพท์   0 9106 59225   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  - บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖4) 
1. กิจกรรม การร่วมเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดีและแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 

5 ครั้ง - สมาชิก
ชมรม มี
ความสามัคคี
ร่วมแรงร่วม
ใจในการท า
กิจกรรมของ 
ชมรม 

- ชมรมจริยธรรม     1. ร่วมพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระ บาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร (ร.9) 
2. ร่วมท าบญุวันออกพรรษา 
ถวายต้นกฐิน 
3. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 
4. ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิม 

 

 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖4) 
         พระชนม-พรรษา ร.9 (วันพ่อ

แห่งชาติ 
2. กิจกรรม ท าดีเริ่มที่ตัวเรา  ตามอัต
ลักษณ์องค์กร (รู้หน้าที่ มวีินัย ให้
บริบาลดุจญาติมิตร ยึดสุจริตเป็นที่ตั้ง 

- เจ้าหน้าท่ี
ร่วมกัน
ปฏิบัติ
หน้าท่ีใน
การ
ควบคุม 
ป้องกัน
การ
ระบาด
โรคโค
วิด-19 
ท าให้ไม่
พบผู้ป่วย
ติดเชื้อ 
ในเขต
อ าเภอ
กันทร
วิชัย 

- จนท.รพ.กันทร
วิชัย 

    - ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุม ป้องกันการระบาด
โรคโควิด -19 ท าให้ไม่พบ
ผู้ป่วยติดเช้ือ ในเขตอ าเภอ
กันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖4) 
3. กิจกรรม สร้างสุขยกย่องคนดี/
หน่วยงานดีที่ประทับใจ 

5 เจ้าหน้าท่ี
รพ.กันทร
วิชัย ท่ี
กระท า
ความดีได้
ยกย่อง
คนดีในท่ี
ประชุม
ประจ า 
เดือนทุก
เดือน 
เป็นแบบ 
อย่างให้
ทุกคนใน
องค์กรใน
การท า
ความด ี

      - ยกย่องคนดีในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 

 
 
 
หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 



ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

 - จากความร่วมแรงร่วมใจ ของบุคลากรในองค์กร ท่ีรู้หน้าท่ี มีวินัย และเต็มใจบริการ  ท าให้งานบริการทางสาธารณสุขส่งผลดีต่อผูม้ารับบริการ อย่างต่อเนื่อง 
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ข้อสังเกต  - การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จะเน้นสนการปฏิบัติหน้าท่ีที่ดี ให้เกดิการกระท าดีในการท างานท่ีแท้จริง ท าให้เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (      นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห ์ ) 
ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี      9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  9 มีนาคม 2564 

หัวข้อ รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

วิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์ 
(นางวิสาข์วดี อินทรสงเคราะห์) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที ่9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที ่9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที ่9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 


