
 

แบบฟอร์มท่ี 2 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 สิงหาคม 2566) 
 
ชื่อชมรม   ชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลกรงปินัง หน่วยงาน    โรงพยาบาลกรงปินัง  
สถานที่ต้ัง  122   หมู่ 3  ต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง   จังหวัดยะลา  95000    
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวนูรียะห์   สือมุ โทรศัพท์   090-4766811   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 8 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม 6,350.-  บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 54,095.- บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  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.65) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 
1. กิจกรรมกิจกรรมอบรมฟัง
การบรรยายพัฒนาบุคลากร
อย่างมีความสุข 
 
 

1 ครั้ง/สัปดาห์ทุกวัน
ศุกร์ เวลา 15.30 – 
16.30 น. 

จนท.มีความพึงพอใจและ
เข้าใจหลักการใช้ชีวิตอย่าง 
มีความสุข 

- ชมรมจริยธรรม     ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือ มีความ
พึงพอใจ และเข้าใจหลักการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 
 

บุคลากรจ านวน   
50 คน 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่   
ของตน มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน มีสมรรถนะและ
จรรยาที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
  

5,750.- ทีม HRD     เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน
รู้ถึงบทบาทหน้าที่ เจตคติที่ดี และมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน 
รวมถึงกฎ ระเบียบ วินัย ในการ
ท างานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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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.65) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม.ีค.66) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 
3. กิจกรรมการจัดท าป้ายไวนิล
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
 
 

  

600.- 

 
บริหารงาน

ทั่วไป 

    มีความตระหนักการท างานอย่างโปร่งใส   
และมีคุณธรรม 

4. กิจกรรม Big Cleaning day 
 
 

3 เดือน/ครั้ง 
รวม 4 ครั้ง 

 

 - งาน 5 ส.     สร้างความสามัคคีในโรงพยาบาลบุคลากรให้
ความร่วมมือและเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การด าเนินกิจกรรม 

 
5. กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา
อ าเภอกรงปินัง (ศอ.จอส.อ าเภอ
กรงปินัง) 
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

 - งาน ENV 
งาน 5 ส. 

    เกิดกลไกในการขับเคลื่อนตามโครงการจิต
อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

 

6. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษา
วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย 
 

บุคลากร 210 
คน 

 - บริหารงาน
ทั่วไป 

    จนท. สร้างความตระหนักในเรื่องวินัยและ
ระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

7. กิจกรรมพบปะยามเช้า 
 

บุคลากร        
2-5 คน 

 

 - ทุกส่วนราชการ     ทุกส่วนราชการได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน 

 
8. กิจกรรมปรับปรุงสภาพ      
ภูมิทัศน์ในบริเวณศาสนสถาน 
 

บุคลากร 30-
50 คน 

เป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
เจ้าหน้าที่มีความเสียสละ 
และมีความสามัคคี 
 

- ENV     บริเวณศาสนสถานมีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จูงใจให้ศาสนิกชน 
มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้อยู่อย่าง
ยั่งยืน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่
ดีของศาสนิกชน 

 
 



 
 

 
ค าอธิบาย : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ  คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

   ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงานทุกกิจกรรม    
2. เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลมีความสามัคคีร่วมกัน มีการประสานงานที่ดี และสร้างจิตส านึกร่วมกัน    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
    
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ รายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรมฯ ผ่าน google form ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก าหนดเวลา ดังนี้  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลในลิงก์ย่อ https://moph.cc/Qb1wsZ7sg ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2566   
  (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลในลิงก์ย่อ https://moph.cc/i-JSbr6FH ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 

18 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
         (นางสาวนูรียะห์   สือมุ) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
         ผู้บรหิารสงูสดุของหน่วยงาน 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี  13  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  
 


