
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบรหิารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลจะนะ (จิตอาสา รพ.จะนะ) หนวยงาน           โรงพยาบาลจะนะ   

สถานที่ต้ัง      35  หมูที่ 2   ถนนราษฎรบํารุง  ตําบลบานนา  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  90130  

ชื่อผูประสานงาน     นายวิจัย   ยานวิมุติ โทรศัพท          081 - 2769112  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

1. โครงการจิตอาสาทําดีดวยหัวใจโรงพยาบาลจะนะ ป 2564   2 รวมแผนโครงการจิตอาสาพัฒนาตามแผนของ

ท่ีวาการอําเภอจะนะ 

 

2. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญทาง

ราชการ 

  3 รวมแสดงความจงรักภักดีวันปยมหาราชและวันท่ี 

5 ธันวาคม วันพอแหงชาติและวันชาติไทย 

 

3. กิจกรรมฝกสมาธิพัฒนาจิตคิดบวก   4 ใหความรูและฝกสมาธิใหแกบุคลากร + นักศึกษา

แพทยพยาบาลและอ่ืนๆ 

 

4. กิจกรรมสืบสานอัตลักษณ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”   20 โรงพยาบาลกําหนดใหแตงกายดวยผาไทยทุกวัน

อังคารของทุกสัปดาห 

 

5. กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวสรางสุขป 2564   13 ตลาดเขียวสรางสุขทุกวันอังคาร  

6. กิจกรรมออกเย่ียมเยือนใหกําลังใจผูสูงอายุท่ีพักคนชรา สะบายอย   1 ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลจะนะไดรวมดําเนินการ

เรียบรอยแลว 

 

 

 

แบบฟอรมที ่2 



 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 

 (         นายสุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ ) 

ตําแหนง    ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ                   

 วันท่ี     9  เดือน    มีนาคม  พ.ศ.  2565 
  



 

 

แบบฟอรมที่ 3 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 

 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลจะนะ (จิตอาสา รพ.จะนะ) หนวยงาน           โรงพยาบาลจะนะ   

สถานที่ต้ัง      35  หมูที่ 2   ถนนราษฎรบํารุง  ตําบลบานนา  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  90130  

ชื่อผูประสานงาน     นายวิจัย   ยานวิมุติ โทรศัพท          081 - 2769112  

จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น    6 กิจกรรม 

จํานวน กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  6 กิจกรรม 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม   - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน   - บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน      -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

กิจกรรม 

ผลสําเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖

3 

ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 

๑ 

(ต.ค.-

ธ.ค.63) 

ไตรมาส 

๒ 

(ม.ค.-

มี.ค.64) 

ไตรมาส 

๓ 

(เม.ย.-

มิ.ย.64) 

ไตรมาส 

๔ 

(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 

1. โครงการจิตอาสาทําดีดวยหัวใจโรงพยาบาลจะนะ ป 2564 จิตอาสา  

20 คน 

มีความรักสามัคคีมี

ความสุขในองคกร 

- ชมรมจริยธรรม     บุคลากรไดรวมกิจกรรมดังกลาวมี

ความสุขจากการไดทํา 



2. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในวันสําคัญทางราชการ บุคลากร  

40 คน 

มีความภาคภูมิใจที่ได

รวม 

- HRD     มีความจงรักภักดีและความ

ภาคภูมิใจทุกคนรักในการเปน

ขาราชการ 

3. กิจกรรมฝกสมาธิพัฒนาจิตคิดบวก ผูเขารวมฝก

สมาธิ 20 คน 

มีความสุขสงบในจิตใจ - HRD     มีความสุขสงบในจิตใจ 

4.กิจกรรมสืบสานอัตลักษณ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รวมกิจกรรม

แตงกายผา

ไทยทุกวัน

อังคาร 

การธํารงรักษา

เอกลักษณไทยและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

- HRD     มีพฤติกรรมที่ดีใชชีวิตพอเพียง 

5. กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวสรางสุขป 2564 จัด 13 คร้ังมี

คนเขารวม

ตลาดคร้ังละ 

30 คน 

สืบสานความพอเพียง - กลุมงาน 

โภชนศาสตร 

    ฝกตนเองใหประหยัดและ

รับผิดชอบหนาที่ดวยคุณธรรมใน

วิถีพอเพียง 

6. กิจกรรมออกเยี่ยมเยือนใหกําลังใจผูสูงอายุที่พักคนชรา สะบายอย บุคลากร 35 

คน ไดรวมไป

กิจกรรม 

เปนกําลังใจแกผูสูงอายุ - HRD+ 

ตัวแทน

บุคลากร 

    ออกเยี่ยมเยือนใหกําลังใจและแจก

ของแกผูสูงอายุ 

 

หมายเหตุ: ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 

  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน 

 1. ผูบริหารใหความสําคัญ   

 2. บุคลากรใหความรวมมือทุกคน 

 3. สามารถบูรณาการไดทั่วถึงทุกงาน  

 4. มีผูรับผิดชอบ+ทีมงานชัดเจนตอเนื่อง   

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 

 -   

    

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 



 -   

    
 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 

 (                  นายสุภัทร    ฮาสุวรรณกิจ ) 

ตําแหนง                ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  

  วันที่   9  เดือน       มีนาคม  พ.ศ.  2565                
 


