
                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  โทร 122              . 

ที ่ มค 0033.311/70                                  วันที ่    14 มีนาคม 2566                     

เรื่อง   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ตามที่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สอดคล้องกับแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข  บนพื้นฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของกระทรวง
สาธารณสุข สถานการณ์นโยบายรัฐบาล  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมภายใต้คุณธรรมที่
พึงประสงค์ 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู  และสอดคล้องกับค่านิยมของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย นั้น 

ในการนี้ คณะทำงานฯ  จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 
2566 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกันทร
วิชัย ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 

 
(นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เลขานุการชมรมจริยธรรม 

 
 

ทราบ/อนุญาต 

 

  
(นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 



 

แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2566) 
 
ชื่อชมรม   จริยธรรม หน่วยงาน      โรงพยาบาลกันทรวิชัย  
สถานที่ต้ัง  294  ม.2  ต.โคกพระ  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150   
ชื่อผู้ประสานงาน นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห ์ โทรศัพท ์  091 – 0659225    
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 4 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 รวม    6,780 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน    6,780 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 
1. กิจกรรมรู้จักพี่รู้จักนอ้งปฐมนิเทศ การมีส่วน

ร่วมร้อยละ 
100 

 900 คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

✓ ✓   บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 
ท ร า บ ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง ท า ง
โรงพยาบาลและได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
 

2. กิจกรรมร่วมกันสร้างความผูกพันใน
องค์กร 

การมีส่วน
ร่วมร้อยละ 

100 

  คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

✓ ✓   มีกิจกรรมร่วมกันสร้างความร้ก
ความสามัคคี เช่น กิจกรรมทำบุญ
ตักบาตร, ร่วมกิจกรรมกีฬาหน้า
อำเภอ, กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 
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กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติยกยอ่งคนดีที่
ประทับใจ 

- มีการยก
ย่องคนดีใน
ที่ประชุม

ประจำเดือน
ทุกเดือน 

 ไม่ใช้ คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

✓ ✓   ยกย ่องคนดี ในท ีประช ุมคณะ
กรรมบร ิหารโรงพยาบาลและ 
ผ่านเพจโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวด
หน่วยงานคุณธรรม 

การมีส่วน
ร่วมร้อยละ 

100 

 5,880 คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

✓ ✓   อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

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

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
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ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
 (      นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห ์  ) 
ตำแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี   15  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564  

สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
  

ชื่อหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและวิชาการ 

วัน/เดือน/ปี  15  มีนาคม  2566 

หัวข้อ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

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

 

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

วิสาข์วดี อินทรสงเคราะห์ 
(นางวิสาข์วดี อินทรสงเคราะห์) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 

ผู้อนุมัติรับรอง 

ภาคภูมิ  อินทร์ม่วง 
(นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ธนดล  วิเศษโวหาร 
(นายธนดล  วิเศษโวหาร) 

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 

 


