
 แบบฟอร์มท่ี 2 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
ชื่อชมรม ..................คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางบ่อ......................... หน่วยงาน .....โรงพยาบาลบางบ่อ..............................................................................................................................  
สถานท่ีต้ัง....89 ม. 1 ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560......................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน ....นางสาวธัญญา  กาญจนรชตะ  โทรศัพท์ 02-338-1133  ต่อ 131 – 132 ...............................................................................................................................................  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
การดำเนินงาน 

 
จำนวน 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
หมายเหตุ 

 

 
ดำเนินการแล้ว 

 
ยังมิได้ดำเนินการ 

โครงการท่ี 1 แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต “พัฒนาจิตสู่ชีวิตสมดุล”  
กิจกรรม ที่ 1 ส่งบุคลากรไปปฏิบัติธรรม 3 วัน  2 คืน 
ณ วัดปัญญานันทาราม  จ.ปทุมธานี  X  

ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้  เน่ืองจากทางวัด
งดจัดกิจกรรม  ใน
สถานการณ์ที่มีการ
ระบาดของโควิด 19 

 

โครงการท่ี 1 แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต “พัฒนาจิตสู่ชีวิตสมดุล” 
กิจกรรมที่ 2  อบรมให้ความรู้ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง #รู้ตัวรักษาใจ #ห่างไกลความเครียด 
วันพุธที่ 2 มี.ค 2565 โดยพระอธิการประสงค์คุณากโร (วัดพุ่มพวง) เเละ พระครูสมุห์ชัยพล 
โสภโณ (วัดมหาธาตุ) 
ช่วงเช้า ธรรมบรรยาย    
ช่วงบ่าย เจริญสติด้วยสติปัฐาน 4 

X  

 
 
 
50 คน 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม และให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

ปรับเปลี่ยน
กิจกรรม  และ
รูปแบบการ
ดำเนินการ 
เป็นบรรยาย
ธรรมตลอดทั้ง
วัน 

โครงการท่ี 1 แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต “พัฒนาจิตสู่ชีวิตสมดุล” 
กิจกรรมที่ 2  อบรมให้ความรู้ 
จัดอบรมให้ความรู้  การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง / ข้อร้องเรียน  
วิทยากรโดย  ประธานทีมบริหารความเสี่ยง รพ.บางบ่อ 

X  30 คน 

อบรมให้กับตัวแทน
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการ 
RM ของรพ.บางบ่อ 

จัดการอบรม
เม่ือวันศุกร์ที่ 
24 มิ.ย 65
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ 

 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
การดำเนินงาน 

 
จำนวน 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
หมายเหตุ 

 

 
ดำเนินการแล้ว 

 
ยังมิได้ดำเนินการ 

โครงการท่ี๒ แผนส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยอันดีงาม 
กิจกรรมที่ 1  เวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่ปาน ในวันสำคัญทางศาสนา 
จัดเวียนเทียนในช่วงเวลา ๑๙.00 -๒0.00น. รอบมณฑปหลวงปู่ปาน  หน้า ร.พ บางบ่อ 

 
X 

  
6 คน 

เจ้าหน้าที่จำนวน6คน  
ร่วมกันเวียนเทียน
เน่ืองในวันมาฆะบูชา  
16/2/65 

 

กิจกรรมที่ 2  ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
ชมรมจริยธรรมนิมนต์พระรับบิณฑบาตที่รพ.บางบ่อ 

 
X 

  
100 คน 

มีเจ้าหน้าที่  ผู้ป่วย
และญาติร่วมใส่บาตร
ทำบุญทุกวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่ 4/8/65 เป็น
ต้นมา  

 

กิจกรรมที่ 3  ทำความดีถวายสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลุ่มการพยาบาล  ได้เป็นแกนนำ  ชักชวนเจ้าหน้าที่ของรพ.บางบ่อ  จัดกิจกรรม  ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนทั่วไป  โดยไม่เบิกค่าตอบแทนในวันที่มาจัดกิจกรรม 

 
X 

  
30 คน 

บริการฉีดวัคซีนให้
ประชาชนที่ Walk in 
ในวันที่ 28/7/65 
จำนวน 800 dose 
และวันที่ 11/8/65 
จำนวน 700 dose 

 

โครงการท่ี3 ส่งเสริมคนดี 
กิจกรรมที่ 1 ยกย่องและเผยแพร่บุคคลที่ทำความดี 
นำคำชมที่ได้รับมาประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของรพ.ทราบ 

 
X 

  
5 

หน่วยงาน 

จากรายงาน Hos risk 
พบผู้ป่วยและผู้มาใช้
บริการชื่นชม
หน่วยงาน  ดังน้ี 
-13/3/65 ผู้ป่วย   
ชื่นชมหอผู้ป่วยหญิง 
-9/4/65 ผู้ป่วยโควิด  
ชื่นชม cohort ward 
-26/4/65 พ่อของ
เด็กที่ป่วยเป็นโควิด  
ชื่นชมตึกผู้ป่วยนอก 
-14/5/65 ผู้ป่วยโค
วิด  ชื่นชม ICU 
-18/6/65ผู้ป่วยมา
ผ่าตัดตาต้อกระจกชื่น
ชมทีมงานและรพ. 

 



 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
การดำเนินงาน 

 
จำนวน 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
หมายเหตุ 

 

 
ดำเนินการแล้ว 

 
ยังมิได้ดำเนินการ 

โครงการท่ี3 ส่งเสริมคนดี 
กิจกรรมที่ 2  จิตอาสาทำด้วยใจ 
คณะกรรมการ ENV จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก  2 มิถุนายน 2565   

 
X 

  
34 คน 

เจ้าหน้าที่นำต้นไม้มา
บริจาคให้กับรพ.และ
บางส่วนบริจาคเป็น
ทุน  ในการจัดซ้ือ
ต้นไม้  ดิน  ปุ๋ย ทำให้
สามรถปรับปรุงพื้นที่
ข้าง Cover way เป็น  
สวนหย่อมให้ผู้มาใช้
บริการน่ังพักผ่อน   
และเป็นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กับรพ. 

 

 

ลงชื่อ...ธัญญา กาญจนรชตะ....... ผู้รายงาน 
         (นางสาวธัญญา  กาญจนรชตะ ) 

    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กรรมการชมรมจริยธรรม 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 


