
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

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

       ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปาย                           หน่วยงาน                  โรงพยาบาลปาย             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                       

       สถานที่ตั้ง  111  หมู่ ๑ ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130     

       ชื่อผู้ประสานงาน     นางจันทร์ดี  ศานติไพรสกุล โทรศัพท์ .......053 - 699031 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256๔ 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแล้ว ยังมิได้ดำเนินการ    

1. กิจกรรมวางระบบและควบคุมกำกับกระบวนการควบคุมภายใน (โดยการ
ออกนิเทศติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ รพ.สต. ทั้ง  11 แห่ง) 
 

       1 ดำเนินการแล้ว  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมผู้ดูแลแบบประคับประคอง   ๑ ดำเนินการแล้ว  
3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมโดยการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานเข้า
ร่วมประกวดคนดีศรีสาสุข เรื่องเล่าดีๆ (ประกวดระดับจังหวัดและแขต) เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม 

  ๑ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 

 

  

แบบฟอร์มที่ 2 



 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

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

       ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปาย                           หน่วยงาน                  โรงพยาบาลปาย             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                       

       สถานที่ต้ัง  111  หมู่ ๑ ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130     

       ชื่อผู้ประสานงาน    นางสาวนันทิญา  ชัยยะ โทรศัพท์ .......053 - 699031 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ผลสำเสร็จ   ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการดำเนินการ 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค.64) 

ไตรมาส2  
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. กิจกรรมวางระบบและควบคุม
กำกับกระบวนการควบคุมภายใน 
(โดยการออกนิเทศติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณของ รพ.สต .ท้ัง  11 
แห่ง) 
 

ตรวจ รพ.สต.11 แห่ง ทุก รพ.สต.มี
ระบบการควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบชัดเจน
ไม่มีอุบัติการณ ์

3,880 x 
11 = 
42,680 
บาท 

คณะกร
รมการ
นิเทศ
และ

ติดตาม
การ

ประเมิน 

- 7-11 ก.พ.65 
21 -25 ก.พ.65 

28 ก.พ.65 

  รพ.สต. 11 แห่งได้รบัการ
นิเทศและติดตามการ
ควบคุมภายใน ได้
ตรวจสอบ 100% 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ทีมผู้ดูแลแบบประคับประคอง 

1.ติดตามขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วย palliative care 
รายใหม่ปี 2565 
จำนวน 33 ราย 

1. ร้อยละการ
บรรเทาอาการ
ปวดและจดัการ
อาการต่างๆด้วย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ศูนย์การ
ดูแล

ต่อเนื่อง

   / 1.จัดตั้งคณะทำงานทีม
ดูแลผูป้่วยแบบ
ประคับประคอง อำเภอ
ปายจำนวน 11 คน 

แบบฟอร์มที่ 3 



กิจกรรม ผลสำเสร็จ   ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการดำเนินการ 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

หน่วยง
านที่

รับผิดช
อบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค.64) 

ไตรมาส2  
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

2. ร้อยละการบรรเทา
อาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆด้วย 
Strong Opioid ใน
ผู้ป่วยประคับประคอง 
และได้รับการเยีย่มบ้าน 
ร้อยละ 56.25 
3. ร้อยละการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง มี
กิจกรรม Family 
Meeting และมีการทำ 
Advance Care 
Planning (ACP) 
ร่วมกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวร้อยละ 
52.57 

Strong Opioid 
ในผู้ป่วย
ประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 83.33 

อำเภอ
ปาย 

2.ปรับคูม่ือการดำเนนิงาน
ร่วมกับทีม COC ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 3/2565 
และนำไปใช้ในระดับรพ.
สต. 11 รพ.สต.และ 1
สสช. 
3.ติดตามขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วย palliative care 
รายใหม่ปี 2565 จำนวน 
33 ราย  
4.ส่งบุคลากรตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพอบรม
หลักสตูร basic 
palliative 5 วันเพ่ิม
จำนวน 1 คน 

3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคณุธรรม
โดยการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงาน
เข้าร่วมประกวดคนดีศรสีาสุข เรื่อง
เล่าดีๆ  (ประกวดระดับจังหวัดและ
แขต ) เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาองคก์ร
ไปสู่องค์กรคณุธรรม 

ยังไม่ได้คัดเลือก บุคลากรได้การยก
ย่องเชิดชูในการ
ทำความด ี

- กลุ่ม
บริหาร
ทั่วไป+ 
งาน 
HRD 

   
/ 

 

 ไม่มีการคัดเลือก ไม่มี
ตัวแทนระดับจังหวัด 

 



  หมายเหตุ : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
          ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน  : 

มีการจัดทำโครงการรองรับและมีการกำหนดแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนดนำไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 

2. อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน : 

       การสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งและจิตอาสา ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอยังต้องมีการขยายองค์ความรู้ลงไปยังชุมชนเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

3. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป : 

        ส่งเสรมิการพ่ึงพาตวัเอง การด ารงชีวติดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มเครือข่ายในการเฝา้ระวงัการกระท าทจุรติและประพฤติมชิอบ 

 

 

          ลงชื่อ.............................................ผูร้ายงาน 

                     (นายวฒันชยั   วิเศษสมติ) 
          ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน 

          หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิราชการแทน 

          วนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม 2565 
  

 

  


