แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
√ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
ชื่อชมรม กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขคนรักดี สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด หน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ.
สถานที่ตั้งสถานที่ตั้ง 315/2 หมู่ ๑ ตาบล กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ชื่ อ ผู้ ป ระสานงาน นางจิ ร วั ต ร์ พสุ ศ าสตร์ โทรศั พ ท์ 074-389222 ของชมรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
การดาเนินงาน
จานวน
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ดาเนินการ
ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินการ
1. กิจกรรมทำบุญตักบำตร และร่วมพิธีในวันสำคัญของชำติ
65
วันคล้ำยวันสวรรคต
√
ตัวแทน จนท. พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
จำก รพ.สต. ธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
4.- 5 คน และ มหำรำช บรมนำถบพิตร วันที่ 13
สสอ.รัตภูมิ ตุลำคม 2563 , วันปิยมหำรำช
วันคล้ำยวันสวรรคตของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว วันที่ 23 ตุลำคม
2563 และ วันระลึกวันพระบรม
รำชสมภพพระบรมชนกำ ธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร วันที่ 5 ธันวำคม
2563

กิจกรรม
2.กิจกรรมอบรมจิตอำสำ หัวข้อ..สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย

การดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินการ
√

3. กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในโอกำสวันสำคัญของชำติไทย ประจำปีงบประมำณ
2564

√
(บำงส่วน)

จานวน

ผลการดาเนินงาน

305
ตัวแทน รพ.สต.
11 แห่ง และ
อสม.

วันที่ 4 พ.ย.63 ตัวแทนเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัดฯ พร้อม อสม.และ
ประชำชนในพื้นที่เข้ำร่วมรับกำร
อบรมจิตอำสำฯ ณ ศำลำประชำคม
อำเภอรัตภูมิ

๒๐
ตัวแทน รพ.สต.
11 แห่ง และ
สสอ.รัตภูมิ

*วันที่ ๒5 พ.ย.63 (วันสมเด็จพระ
มหำธีรรำชเจ้ำ) เวลำ 13.๐๐ น.
เป็นต้นไป เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำควำม
สะอำดอำคำรของโรงเรียนชำย
คลอง หมู่ที่ 3 โดยออกร่วมกับ
เทศบำล ต.กำแพงเพชรและ
หน่วยงำนต่ำงๆในอำเภอรัตภูมิ
*วันที่ 4 ธ.ค.63.(วันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพพระบรมชนกำ ธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร เวลำ 13.๐๐ น.เป็นต้น
ไป เข้ำร่วมกิจกรรมกำรขุดลอกคู
คลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะและ
ปลูกต้นทองอุไร 200 ต้น โดยออก
ร่วมกับรักษำกำรนำยอำเภอรัตภูมิ
และหน่วยงำน อปท.ทั้งหมด
*วันที่ 28 ธ.ค.63 (วันสมเด็จพระ
เจ้ำตำกสินมหำรำช) เวลำ 13.๐๐
น.เป็นต้นไป เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และล้ำงทำควำม
สะอำดถนนสำยหลัก/สำยรองเรียบ

หมายเหตุ

กิจกรรม

การดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินการ

จานวน

ผลการดาเนินงาน
ป่ำชำยเลนป่ำพรุ โดยออกร่วมกับ
รักษำกำรนำยอำเภอรัตภูมิ อปท.
ทั้งหมด และกศน.
*วันที่ 17 ม.ค.64.(วันพ่อขุน
รำมคำแหงมหำรำช) เวลำ 13.๐๐
น.เป็นต้นไป เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเลี้ยงปลำ
อำคำรของโรงเรียนบ้ำนควนดิน
แดง หมู่ที่ 5 ต.เขำพระ โดยออก
ร่วมกับรักษำกำรนำยอำเภอรัตภูมิ
อปท.ทั้งหมด และ สภ.รัตภูมิ
*วันที่ 24 ก.พ.64.(วันระลึกถึง
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย) เวลำ 13.๐๐ น.เป็นต้นไป
เข้ำร่วมกิจกรรมกำร ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และทำควำมสะอำดสวน
ริมน้ำ หมู่ที่ 5 ต.ท่ำชะมวง โดย
ออกร่วมกับรักษำกำรนำยอำเภอ
รัตภูมิ อปท.ทั้งหมด

4.กิจกรรมสงขลำ ศุกร์ส่งสุขอำเภอรัตภูมิ

√

15
ตัวแทน รพ.สต.
11 แห่ง และ
สสอ.รัตภูมิ

*วันที่ 29 ม.ค.64 เข้ำร่วม
กิจกรรมแจกหน้ำกำกอนำมัยพร้อม
แผ่นพับให้ควำมรูเ้ รื่องกำรป้องกัน
โรคโควิค-19 ณ ศุนย์อำหำรและ
ตลำดเปิดท้ำยเทศบำลตำบล
กำแพงเพชร หมู่ที่ 1

หมายเหตุ

กิจกรรม

การดาเนินงาน
ดาเนินการ
ยังมิได้
แล้ว
ดาเนินการ

จานวน

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

*วันที่ 5 ก.พ.64 เข้ำร่วมกิจกรรม
แจกหน้ำกำกอนำมัยพร้อมแผ่นพับ
ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันโรคโค
วิค-19 ณ ตลำดนัดบ้ำนห้วยโอน
หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงเพชร
*วันที่ 19 ก.พ.64 เข้ำร่วม
กิจกรรมถวำยอำหำรแก่พระสงฆ์ ,
ทำควำมสะอำดบริเวณวัดถ้ำเขำ
พระ และเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ
แก่ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 11 ตำบล
เขำพระ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

( นำงจิรวัตร์ พสุศำสตร์)
ตาแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
วันที่ ๒ เดือน มีนำคม พ.ศ.2564
( นายประเชิญ

โนรดี)
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ

