
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ช่ือชมรม จริยธรรม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย    หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 

สถานที่ต้ัง อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  

ชื่อผู้ประสานงาน นางมะลิวัลย์  งอยภูธร โทรศัพท์ 042-786031  
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 5 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 2๐,๐00 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 2๐,๐00  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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.  

๖4) 
๑.ประชุมคณะท ำงำนชมรม จริยธรรม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเต่ำงอย ทุก 
๓ เดือน 

คณะท ำงำน
เข้ำร่วม
ประชุม ร้อย
ละ 90 

กำรปฏิบัติงำน
ในรอบปี ไม่มี
เจ้ำหน้ำที่
ลูกจ้ำงท ำผิด
ระเบียบวินัย 
 

2,000 -สสอ .และรพ .
สต.ทุกแห่ง 

-    
ด ำเนินกำร 

 
ด ำเนินกำร- 

- - งบประมำณจำก คบสอ.เต่ำงอย 

2.กิจกรรมจิตอำสำเน่ืองในวันก่อต้ัง
กระทรวงฯ/วันขึ้นปีใหม่/วันมหิดล และ 
วันส ำคัญอ่ืนๆๆ 

ร้อยละ 90 
ของ
เจ้ำหน้ำที่c
และลูกจ้ำง  

 2,000 สสอ .และ
รพ.สต.ทุก
แห่ง 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร   งบประมำณจำก คบสอ.เต่ำ
งอย 



3. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระ 
ท ำสมำธิ/กำรกล่ำวปฏิญำณตน เดือนละ
คร้ังก่อนกำรประชุมประจ ำเดือน 

ร้อยละ 
100 ของ
ผอ.รพ.สต./
ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

เจ้ำหน้ำที่มี
จรรยำบรรณ
ที่ดีในกำร
ท ำงำน 

- สสอ.เต่ำงอย ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ 

4.กิจกรรม ๕ ส.และส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย 

ร้อยละ 80 
ของ
เจ้ำหน้ำที่
ร่วมกิจรรม 

เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรัก
องค์กรและมี
สุขภำพที่ดี 

    2,000 สสอ.และรพ.สต.
ทุกแห่ง 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร   งบประมำณจำก คบสอ.เต่ำ
งอย 

5.กิจกรรมสันทนำกำรสร้ำงสุขใน
องค์กรและกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ท ำงำน 

ร้อยละ 90 
ของ
เจ้ำหน้ำที่
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรัก
สำมัคคใีนอง์
กร 

    ๘,000 สสอ.และรพ.สต.
ทุกแห่ง 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

  งบประมำณจำก คบสอ.เต่ำ
งอย 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ ำนวนคน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการและปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 -   

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
  
            

             ลงช่ือ                                ผู้รายงาน 
      (นำงมะลิวัลย์  งอยภูธร) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            เลขานุการชมรมจริยธรรม 
             หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
วันที่  31 เดือน  สิงหำคม พ.ศ. 2564 


