
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนว่ยงานในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

ชื่อชมรม หนว่ยงาน
สถานที่ต้ัง
ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ด าเนนิการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนนิงาน
 2 คร้ัง  - 

 ทุกวันจันทร์ มีผู้เข้าร่วม 50%
  - มีผู้เข้าร่วม 90%

หมายเหตุ

ราชการบริหารส่วนภมูิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ
(นายนฐัพงศ์  ไชยวุฒิ)

แบบฟอร์ม 2

ต าแหนง่ นกัรังสีการแพทย์ช านาญการ
ประธาน ชมรมจริยธรรม

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลนครชัยศรี
เลขที่ 5 หมู ่3 ต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

นายณัฐพงศ์  ไชยวุฒิ 034-331174 ต่อ 1106

กิจกรรม

1. โครงการกิจกรรม Big clean day
2. โครงการท าบญุตักบาตร 
3. โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตและใหค้วามรู้เร่ืองผลประโยชนท์ับซ้อน

การด าเนนิงาน จ านวน ผลการด าเนนิงาน



ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65)

1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเร่ืองการ
รักษาความสะอาด

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

3. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อร้ายแรง
4. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อความสบายตาของผู้รับบริการ
1. เพื่อขัดเกลาจิตใจเจ้าหน้าที่ให้มีความ
สงบและอ่อนโยน

2. ท านุบ ารุงรักษาศาสนา

3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

1. เพื่อปลูกจิตส านักเจ้าหน้าที่ให้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

2. เพื่อให้ความรุ้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อสร้างจิตส านึกรักองค์กร 2. 100% ของ

เจ้าหน้าที่ครบ
ทุกกลุ่มงาน

4.  ส่งเสริมให้เป็นองค์กรต่อต้านทุจริต

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายเหตุงบประมาณที่
ใช้

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการกิจกรรม Big
 clean day

2. โครงการท าบุญตัก
บาตร

3. โครงการประกาศ
เจตจ านงสุจริตและให้

ความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ชมรมจริยธรรม 90%

 - 

ชมรมจริยธรรม

ชมรมจริยธรรม

90% การมีส่วน
ร่วมของ
เจ้าหน้าที่

และ
ผู้รับบริการ

100%

การมีส่วน
ร่วมของ
เจ้าหน้าที่

และ
ผู้รับบริการ

100%

 - 

 - 

การมีส่วน
ร่วมของ
เจ้าหน้าที่

และ
ผู้รับบริการ

100%



  

1. 50% ของ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด









ยุทธศาสตร์  หน่วยงาน  
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
สถานทีต่ั้ง  เลขที ่5 หมู่ 3 ต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ผู้รับผิดชอบ นายปติภัทร  สายทอง เบอร์โทรศัพท์ 034-331174 ต่อ 1109
จ านวนบุคลากร 163 คน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90
จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม  - บาท

จ านวน  - บาท
จ านวน  - บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 12 เดือน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับการด าเนินการในกิจกรรมตา่ง ๆ ตามแผนปฏิบัตกิารของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม 1

บรรลุตามเป้าหมาย 100 %

1. เพือ่ปรับพืน้ฐานความคิดจิตสาธารณะความสามารถในการแยะแยะผลประโยชน์
2. เพือ่เสริมสร้างให้ความรู้ด้านกฎหมาย
3. เพือ่พัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐสู่การปฏิบัติทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์

 - จากงบประมาณ อื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม

แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรมการทุจริตและประพฤตมิชิอบ โรงพยาบาลนครชยัศรี
ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลนครชัยศรีด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Government Excellence)

 - จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม  



แบบฟอร์ม 1

บรรลุตามเป้าหมาย 100 %

1. เพือ่ปรับพืน้ฐานความคิดจิตสาธารณะความสามารถในการแยะแยะผลประโยชน์
2. เพือ่เสริมสร้างให้ความรู้ด้านกฎหมาย
3. เพือ่พัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐสู่การปฏิบัติทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรมการทุจริตและประพฤตมิชิอบ โรงพยาบาลนครชยัศรี
ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลนครชัยศรี
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