แบบฟอร์มที่ ๒
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลกระบี่
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม
- 31 มีนาคม
)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๓- 30 กันยายน ๒๕๖๔)
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลกระบี่ หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถ.อุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘1๐๐๐
ชื่อผู้ประสานงาน นางจีราวรรณ พญารัง โทรศัพท์ ๐62 - 9635046
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การดำเนินงาน
กิจกรรม

ดำเนินการ
แล้ว

ยังมิได้
ดำเนินการ

จำนวน

ผลการดำเนินการ

1. แผนงานโครงการอบรมให้ความรู้
บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
กิจกรรม การจัดอบรม

✓

60 คน

- ร่วมป้องกันการทุจริตเกีย่ วกับ
ประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ราชการ
- การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่อง
วินัยข้าราชการและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่

๒. โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้างเตียง
กิจกรรม ทำบุญเดือนเกิด

✓

๕๐ คน/ครั้ง

- บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วยตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
ได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีในองค์กรและชุมชน
- ส่งเสริมบรรยากาศในรพ. ให้เป็น
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

๓. แผนงานโครงการโรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลพอเพียง

✓

๕๐ คน/ครั้ง

- บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจใน
สถานภาพทางการเงิน
- บุคลากรมีสว่ นร่วมในการเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย

๔. โครงการจิตอาสา

✓

๕๐ คน/ครั้ง

- บุคลากรมีจิตอาสาในการ
ให้บริการจุดฉีดวัคซีนของ
โรงพยาบาลกระบี่

๕. โครงการส่งเสริมความสุขของบุคลากร
ในองค์กร
กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร

✓

บุคลากรสังกัด
โรงพยาบาล
กระบี่ ร้อยละ
๑๐๐

- บุคลากรในรพ.กระบี่มีความสุขใน
การดำรงชีวิตและการทำงาน

หมายเหตุ

- ๒การดำเนินงาน
กิจกรรม

ดำเนินการ
แล้ว

๗. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้างเตียง
กิจกรรม ทำบุญเดือนเกิด (เดือนเมษายน)

ยังมิได้

จำนวน

ผลการดำเนินการ

หมายเหตุ

ดำเนินการ
งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19)

✓

-

ลงชื่อ

จิราวรรณ พญารัง ผู้รายงาน
(นางจีราวรรณ พญารัง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 .

แบบฟอร์มที่ ๓
แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลกระบี่
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม
- 31 มีนาคม
)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๓- 30 กันยายน ๒๕๖๔)
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลกระบี่ หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ 81000
ชื่อผู้ประสานงาน นางจีราวรรณ พญารัง
โทรศัพท์ ๐62 - 9635046
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่มีการดำเนินการแล้ว ทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน รวม ๓๕,๐๐๐บาท
● จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
● จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน
บาท
รายละเอียด ดังนี้
ผลสำเร็จ
กิจกรรม

เชิง
ปริมาณ

๑. โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร
ข้างเตียง
กิจกรรม ทำบุญเดือนเกิด

๒. โครงการจิตอาสา
ทำความดีเพื่อพ่อ
กิจกรรม ๕ ส. รวมพลัง
สามัคคีทำความดีเพื่อพ่อ

✓

เชิง
คุณภาพ

งบ
ประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

✓

-

ชมรมจริยธรรม

-

คณะกรรมการ ๕ ส.

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาส ๑ มาส ๒ มาส ๓ มาส ๔ ผลการดำเนินการ
(ต.ค.- (ม.ค.- (เม.ย.- (ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
๒๕๖๓) ๒๕๖๔) ๒๕๖๔) ๒๕๖๔)
๑. บุคลากรเข้าร่วม
✓
✓
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
๒. ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยและญาติ
ร้อยละ ๑๐๐
๓. ความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลกระบี่
ร้อยละ ๑๐๐
๔. ความพึงพอใจ
ของบุคคลทั่วไปที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐
บุคลากรใน
✓
✓
✓
✓
โรงพยาบาลกระบี่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของหน่วยงาน

-๒ผลสำเร็จ

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาส ๑ มาส ๒ มาส ๓ มาส ๔ ผลการดำเนินการ
(ต.ค.- (ม.ค.- (เม.ย.- (ก.ค.ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
๒๕๖๓) ๒๕๖๔) ๒๕๖๔) ๒๕๖๔)
บุคลากรใน
✓
โรงพยาบาลกระบี่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและมี
ความสุขในการ
ทำงาน

เชิง
คุณภาพ

งบ
ประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๓. โครงการส่งเสริม
ความสุขของบุคลากรใน
องค์กร
กิจกรรมสร้างความสุขใน
องค์กร

✓

๒๐,๐๐๐

ชมรมสร้างสุข

๔. โครงการอบรมให้
ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
กิจกรรม การจัดอบรม

✓

๕,๐๐๐

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

5. โครงการโรงพยาบาล
กระบี่ โรงพยาบาล
พอเพียง

✓

-

นางจีราวรรณ พญารัง

✓

✓

✓

✓

บุคลากรใน
โรงพยาบาลกระบี่ได้
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์

-

-

นางจีราวรรณ พญารัง

-

-

-

-

งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถาน
การณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
๒0๑๙ (COVID19)

กิจกรรม

6. โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ไทย
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร
ข้างเตียง
กิจกรรม ทำบุญเดือนเกิด

เชิง
ปริมาณ

-

✓

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ในการดำเนินโครงการ
- บุคลากรในโรงพยาบาลกระบี่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
- ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน
-

บุคลากรใน
โรงพยาบาลกระบี่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
-

ลงชื่อ

จีราวรรณ พญารัง ผู้รายงาน
(นางจีราวรรณ พญารัง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 .

