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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว หน่วยงาน โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

สถานที่ต้ัง โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว เลขท่ี 100 หมู่ 2 ต.หมอนทอง  อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

ชื่อผู้ประสานงาน นางน้้าทิพย์ สงวนบุญญพงษ์  โทรศัพท์  089-9382946 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

 ด าเนินกา
รแล้ว 

ยังมิได้
ด าเนินก

าร 

   

1. สนับสนุนให้ไปท ำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำมเทศกำล √  4 ครั้ง -จนท.ร่วมท ำบุญ รพ. 1 ครั้ง 
-กิจกรรมถือศลีอดศำสนำอิสลำม 1 ครั้ง 
-ร่วมกิจกรรมวันอำสำหบูชำ ณ วดัอำคมสิทธำภรณ ์
-ร่วมท ำบุญถวำยเทยีนในเทศกำลเข้ำพรรษำ  
 วัดคลอง 18 
   

 

2. เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆในวันส ำคัญของชำติตลอดป ี √  7 ครั้ง - ร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคต สมเด็จพระชนกำธิ   

แบบฟอร์มที่ 2 



กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

 ด าเนินกา
รแล้ว 

ยังมิได้
ด าเนินก

าร 

   

เบศรฯ (ร. 9 ) 
- ร่วมงำนวันปิยมหำรำช 
- ร่วมงำนวันพ่อแห่งชำติ 
- ร่วมกิจกรรมวันเฉลมิฯสมเด็จพระรำชิน ี
- ร่วมกิจกรรมวันเฉลมิฯสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
- ร่วมกิจกรรมจิตอำสำในวันส ำคญัของชำติ 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำท่ีนับถือศำสนำพุทธไดร้่วมปฏิบตัิศำสนกิจตำมหลัก
ศำสนำในโอกำสต่ำงๆ 

√  0 ครั้ง 
 
3 ครั้ง 
 
30 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

-จนท./ผู้ป่วยท ำบญุตักบำตร/ถวำยอำหำรข้ำงเตยีงใน
ตึกผู้ป่วยในสัปดำหล์ะ 1 ครั้ง (งดไว้ก่อน โควิดระบำด) 
- จนท.ร่วมท ำบุญในวันมำฆบูชำ วิสำขบูชำ วัน
เข้ำพรรษำ (วันหยุดรำชกำร) 
- จนท.ร่วมสวดมนต์ที่ห้องพระของ รพ.ทุกวัน
พฤหัสบด ี
- จนท.ร่วมหล่อพระพุทธรูป ณ วดัอำคมสิทธำภรณ ์
- จนท.ร่วมบวชชีถวำยพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระพันปี  
หลวง ณ วัดไทยพุทธคยำ อินเดีย 

 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำท่ีมุสลมิได้ไปปฏิบัติศำสนกิจตำมหลกัศำสนำอิสลำม √  ทุกวัน -จนท.มุสลมิ/ผู้ป่วยท ำละมำดทุกวัน โดยจัดห้อง
ละหมำดไว้ใน รพ. 

 

5. กิจกรรมส่งเสรมิคนท ำด ี √  ทุกครั้ง มีกำรประชำสัมพันธ์ กลำ่วช่ืนชม/แสดงควำมยินดี
หลำยช่องทำง 

 

6. ด ำเนินกิจกรรมกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยอย่ำงต่อเนื่อง √  ทุกครั้ง คณะกรรมกำรสหวิชำชีพร่วมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
ทั้งในและนอก รพ. 
- ผู้ป่วยประคับประคองมีกิจกรรม family meeting 

 



กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

 ด าเนินกา
รแล้ว 

ยังมิได้
ด าเนินก

าร 

   

และ advance care planing 

7. จัดท ำโครงกำรอบรมเสริมสรำ้งและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรม กำรรักษำวินัย และ
กำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อน 

√  1 ครั้ง -จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรม 
กำรรักษำวินัย และกำรป้องกันมิให้กระท ำผดิวินัยและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ รพ. 

 

 

                                                                                                                                                             ลงชื่อ ..นางน้ าทิพย์ สงวนบุญญพงษ.์.... ผู้รายงาน 
  
ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                แบบฟอร์มที่ 3
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564-31 มีนำคม 2565) 
√ รอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2564-30 กันยำยน 2565) 

          ช่ือชมรม ชมรมจรยิธรรมโรงพยำบำลบำงน้ ำเปรีย้ว    หนว่ยงำน โรงพยำบำลบำงน้ ำเปรี้ยว  
สถำนท่ีตั้ง  โรงพยำบำลบำงน้ ำเปรีย้ว เลขที่ 100 หมู่ 2 ต.หมอนทอง  อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 
ช่ือผู้ประสำนงำน นำงน้ ำทิพย์ สงวนบุญญพงษ์       โทรศัพท ์089-9382946  
จ ำนวนกิจกรรมที่ก ำหนดตำมแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งสิ้น 7 กิจกรรม 
จ ำนวน กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 7 กิจกรรม 
จ ำนวนงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำรจริงในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 10,460  บำท 

 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน 10,460…..บำท 
 จำกงบประมำณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน  - บำท 

รำยละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบปร
ะมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.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. สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีตำมเทศกำล 
 

ทุก
หน่วยงำน 

ทุกศำสนำได้ร่วม
กิจกรรม 

- ทุกหน่วยงำน 
 

√ √ √  √ จนท.ร่วมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ 
4 ครั้ง เกิดควำมสุขทำงจิตใจ 

2. เข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆในวันส ำคัญ
ของชำติตลอดป ี

ทุก
หน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำนได้
ร่วมกิจกรรม 

- ทุก
หน่วยงำน 

√ √ √ √ เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 5 ครั้ง
และกิจกรรมจิตอำสำ 2 ครั้ง เกิด
ควำมสำมัคคีในหน่วยงำน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่นับถือ
ศำสนำพุทธได้ร่วมปฏิบัติศำสนกิจตำม
หลักศำสนำในโอกำสต่ำงๆ 

ทุก
หน่วยงำน 

จนท,ผป. ญำติ 
ได้ร่วมกิจกรรม 

- ทุก
หน่วยงำน 

√ √ √ √ มีกิจกรรมตักบำตรในตึกผู้ป่วยทกุ
วันพฤหัส 0 ครั้ง (งดจำก
สถำนกำรณ์โควิด) และวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ 35 ครั้ง ในวันหยุด  



 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.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) 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่มุสลิม
ได้ไปปฏิบัติศำสนกิจตำมหลกัศำสนำ
อิสลำม 

ทุก
หน่วยงำน 

จ น ท ,ผ ป . 
ญำติ ได้ร่วม
กิจกรรม 

- ทุกหน่วยงำน 
√ 

 
√ 

√ √ จัดให้มีห้องละหมำด มุสลิมได้
ปฏิบัติทุกวันทั้งเจ้ำหน้ำที่  และ
ผู้ป่วย 

5. กิจกรรมส่งเสริมคนท ำดี ส่งเสริมคนดี
ทุกหน่วย 
งำน 

ชมเชยทุก
หน่วยงำน
ผ่ำนช่องทำง
ไลน์ 

- ทุก
หน่วยงำน 

√ √ √ √ มีกำรประชำสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ทุก
ครั้ งที่มีคนท ำควำมดีหรือได้รับ
รำงวัลกำรท ำควำมดีต่ำงๆ 

6. ด ำเนินกิจกรรมกำรดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำยอยำ่งต่อเนื่อง 

ผู้เสียชีวิต
ได้รับกำรท ำ

ศำสนกิจ
ตำมศำสนำ

ทุกรำย 

สหวิชำชีพได้
ร่วมดูแล

ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำย 

- ทุก
หน่วยงำน 

√ √ √ √ มีกำรด ำเนินกำรในตึกผู้ปว่ยในและ
ในชุมชนต่อเนื่อง ผู้ป่วย
ประคับประคองมีกิจกรรม family 
meeting และ advance care 
planing 

7. จัดท ำโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงและ
พัฒนำทำงด้ำนจริยธรรม กำรรักษำวินัย 
และกำรปอ้งกันมิให้กระท ำผิดวินัยและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กลุ่มเป้ำหม
ำยเข้ำรับ
กำรอบรม

ครบจ ำนวน 

จนท.มี
ควำมรู้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำง

ที่ถูกต้อง 

10,460 
บำท 

งำนบริหำร - - - √ -จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงและ
พัฒนำทำงด้ำนจริยธรรม กำร
รักษำวินยั และกำรปอ้งกันมิให้
กระท ำผิดวินยัและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ ำนวนคน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนชุมชน 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคญัและสนับสนุนทุกกิจกรรม ควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำทีทุ่กฝ่ำย รวมทั้งคณะสงฆใ์ห้กำรอนุเครำะห์จัดสรำ้งห้องพุทธำนุภำพประจ ำ รพ. 
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 เกิดสถำนกำรณโ์รคระบำดไวรัสโควิด-19 ระดับรุนแรงในอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยวช่วง 6 เดือนแรก ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกจิกรรมอบรมหรือกิจกรรมทีต่้องรวมกลุม่กันได ้

 



ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
      ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และด ำเนินกจิกรรมอยำ่งต่อเนื่องโดยบรูณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง............   
          นำงน้ ำทิพย์ สงวนบุญญพงษ์     ผู้รำยงำน 
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