
 

 

 

แบบฟอรมท่ี 2 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

             ◻ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2565) 

                 ช่ือชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   หนวยงาน   โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จังหวัด  ตรัง 
                 สถานท่ีต้ัง  98   หมูท่ี 9 ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง       
                 ช่ือผูประสานงาน    นางสุธาทิพย  เมงซาน  โทรศัพท   081-6773138      
                   จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น  ๔ กิจกรรม 
                   จํานวน กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๔ กิจกรรม 
                   จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม      -     บาท 
                  จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม         จํานวน      -   บาท 
        จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม                         จํานวน      -   บาท 
                   รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ
มาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-

ม.ีค.65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

ม.ิย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. กิจกรรมจิตอาสา/
สาธารณประโยชน 

 48 ครั้งๆละ 20 
คน 

องคไดรับการยอมรับ
วาเปนองคกรคุณธรรม 

- รพ.หาด
สําราญฯ 

       / /   ดําเนินการตามแผน 
(สัปดาหละ 1 ครั้ง เดือนละ 4 ครั้ง) 

2. กิจกรรมชมรม
คุณธรรม/จริยธรรม
และสรางเครือขาย
ดานจริยธรรมใน
หนวยงาน 
 

1 แหง บุคลากรสาธารณสุข 
มีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มข้ึน 

- รพ.หาด
สําราญฯ 

 /   รพ.หาดสําราญฯ ไดรับเกียรติบัตร
องคกรคุณธรรม ระดับตนแบบ ของ
คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ  



 

 

3. กิจกรรมตรวจสอบ
ภายใน 

2 ครั้ง/ป ไมพบการทุจริตดาน
การเงิน การพัสดุ และ
การจัดซื้อจัดจาง 

- รพ.หาด
สําราญฯ 

 /   ดําเนินการตรวจสอบภายใน ใน
หนวยงานยอยของ รพ. รอบท่ี 
1/2565 ไมพบการทุจริต 

4.กิจกรรมสรางสุขใน
องคกร 

๑ ครั้ง/ป บุคลากรสาธารณสุขมี
คุณธรรมจริยธรรมอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

- รพ.หาด
สําราญฯ 

 /   ดําเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน  
ของหนวยงาน 

 

              คําอธิบาย : ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
           ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

              ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน ..ไดแกบุคลากรใหความรวมมือ 

              ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน .. จากการระบาดของโรคติดตอโควิด -19 ทําใหบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด และลาชา 

              ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป -  

 

                                                                                                                                       ผูรายงาน 

                                                                                                                          (นางสุธาทิพย  เมงซาน) 

                                                                                                                     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

 

               หมายเหตุ สงขอมูลรายงานการดําเนินงานชมรมจริยธรรม ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com  

                                  ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกําหนดเวลา ดังน้ี  
                               (1) รอบ 6 เดือน จัดสงขอมูลภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดสงขอมูลภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

mailto:moph.moral@gmail.com

	แบบฟอร์มที่ 2
	แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	( รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 มีนาคม 2565)
	◻ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2565)
	จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น  ๔ กิจกรรม
	จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม      -     บาท
	จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม         จำนวน      -   บาท
	จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม                         จำนวน      -   บาท
	รายละเอียด ดังนี้
	คำอธิบาย : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน
	ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน ..ได้แก่บุคลากรให้ความร่วมมือ
	ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน .. จากการระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด และล่าช้า
	ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป -
	ผู้รายงาน
	(นางสุธาทิพย์  เม่งซ่าน)
	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com
	ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนดเวลา ดังนี้
	(1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

