
 

แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2565) 
 
ชื่อชมรม    จริยธรรมโรงพยาบาลขุนตาล หน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล  
สถานที่ต้ัง   208 หมู่ 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย   
ชื่อผู้ประสานงาน นายภาคิน สุวรรณรินทร์ โทรศัพท์ 096-7382895   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 4 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 3,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 3,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. กิจกรรม ใส่บัตรฟังธรรมในวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ โดยทีมน ำ
นิมนต์พระมำตักบำตรใน
โรงพยำบำล 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนปฏิบัตติาม
หลักธรรมทาง
ศาสนาร้อยละ 
100 

คุณกวินท์ ข่าย
แก้ว งานแพทย์
แผนไทย 

มีกิจกรรม 
3 ครั้ง/ป ี
ในวันพระ
ใหญ ่

เจ้าหน้าที่
เข้าใจใน
หลักธรรม
ฯ 

1,500 บาท ไม่มีกิจกรรม 
 

กิจกรรมใส่
บาตรวัน
มาฆบูชา 

กิจกรรมใส่
บาตรวัน              
วิสาขบูชา 

กิจกรรมใส่
บาตรวัน
อาสฬหบูชา 
และแห่เทียน
เข้าพรรษา 
 
 

 



2. กิจกรรม ปลกูผักปลอดสำรพิษ
ในโรงพยำบำลเพื่อบริโภค 

เพื่อให้ตัวแทน
เจ้าหน้าที่
หน่วยงานร่วม
กิจกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษร้อย
ละ 70 

คุณปาลิกา อ่อน
ค าเหลือง กลุ่ม
งานบริหารฯ 

มีหน่วยงาน 
26 หน่วย 
งานปลูกผัก
ปลอดสาร 
พิษในโรง      
พยาบาล 
 
 

มีผักปลอด
สารพิษ

บริโภคใน
โรง              

พยาบาล 

1,000 บาท ปลูกผักปลอด
สารพิษใน
โรงพยาบาล 

ปลูกผักปลอด
สารพิษใน
โรงพยาบาล 

ปลูกผักปลอด
สารพิษใน
โรงพยาบาล 

ปลูกผักปลอด
สารพิษใน
โรงพยาบาล 

 

3. กิจกรรม ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่
ทุกคนใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์
ของสัปดำห ์

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลขุนตำล
สำมำรถด ำรงชีวิต
ตำมวิถีวัฒนธรรม
ไทยร้อยละ 70 

คุณอาภรณ์ 
ทองทิพย์ กลุ่ม
การพยาบาล 

เจ้าหน้าที่
จ านวน 
113 คน ใส่
ชุดพื้นเมือง
ในวันศุกร์
ของสัปดาห์  

มีเจ้าหน้า
ทีใส่ชุด
พื้นเมือง

ทุกวันศุกร์
ของ

สัปดาห ์
 
 

- เจ้าหน้าที่ใส่
ชุดพื้นเมืองทุก
วันศุกร์ของ
สัปดาห ์

เจ้าหน้าที่ใสชุ่ด
พื้นเมืองทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห ์

เจ้าหน้าที่ใส่
ชุดพื้นเมือง
ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห ์

เจ้าหน้าที่ใส่
ชุดพื้นเมือง
ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห ์

 

4. กิจกรรมรดน้ ำด ำหวัผู้สูงอำยุใน
โรงพยำบำล 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมรดน้ ำด ำ
หัวผู้สูงอำยตุามวิถี
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยร้อย
ละ 80 

คุณภาคิน 
สุวรรณรินทร์ 
กลุ่มงานประกัน
ฯ 

มีกิจกรรม
รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 1 
ครั้ง/ป ี

เจ้าหน้าที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
รดน้ า               
ด าหัว
ผู้สูงอายุ
ในโรง 
พยาบาล 

500 บาท ไม่มีกิจกรรม ไม่มีกิจกรรม กิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ
ในวัน
สงกรานต ์

ไม่มีกิจกรรม  

รวม 
 

- - - - 3,000 บาท - - - -  

 
 

ค าอธิบาย : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ ำนวนคน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนชุมชน 
   ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 
 

 



ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
    
 -   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
    
 -   

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรำยงำนกำรด ำเนินงำนชมรมจริยธรรม ผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ตำมก ำหนดเวลำ ดังนี้  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภำยในวันท่ี 16 มีนำคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2565 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
       (นายภาคิน สุวรรณรินทร์) 
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 
   เลขานุการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลขุนตาล 
      วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 


