
 

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 2564-30 กันยายน 2565) 

ชื่อชมรม    ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอู่ทอง หน่วยงาน      โรงพยาบาลอู่ทอง  

สถานที่ต้ัง 220 หมู่ 15  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160    

ชื่อผู้ประสานงาน นายวีระชัย  แสวงหา โทรศัพท์ 035-551432  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 1 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 5,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  5,000 บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
1.กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม วิธีธรรม โดยมีกิจกรรม
ท าบุญภายในหน่วยงาน กิจกรรม 
ศาสนพิธี(วันส าคญัทางศาสนา ตัก
บาตรอาหาร แห้ง ตักบาตรทุกวัน
ศุกร์ ออมบุญทุกวัน 
 

44 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
จิตใจที่สงบ
สุขก่อนที่
จะเริม่
ปฏิบัติงาน 

- รพ.อู่ทอง     จั ด กิ จ ก ร ร ม ตั ด บ า ต ร
อาหารแห้งวันที่  21 ต.ค.
2564 เนื่องในวันพยาบาล
แห่งชาติ โดยมีพยาบาลและ
บุคลากรอื่นเข้าร่วมกิจกรรม 

2.ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห่ง
ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันมหิดล 

10 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี

5,000 รพ.อู่ทอง     จั ด กิ จ ก ร ร ม ตั ก บ า ต ร
อาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิม

User
Textbox
แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565



ลงชื่อ                          ผู้รายงาน 
 (        นางสมพิศ  จ าปาเงิน   ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง   
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
วันท่ี   4  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2565  
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ 

ความ
จงรักภักดี
ต่อราชวงศ์
ไทย 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระ เจ้ าอยู่ หั ว  วั นที่  28 
กรกฎาคม 2565 

 

ค าอธิบาย : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
   ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 ผู้บริหาร และบุคลากรให้ความส าคัญในการจัดกจิกรรม   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 2019 ท าให้บางโครงการไม่สามารถจดัโครงการได้ และไม่มีงบประมาณในการจดักิจกรรม   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก าหนดเวลา ดังนี้  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 
 



ภาพกจิกรรม 

จัดกจิกรรมตัดบาตรอาหารแห้งวันที่ 21 ต.ค.2564  
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลอู่ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

ณ ที่ว่าการอ าเภออู่ทอง 
 




