




แบบฟอร&มท่ี 3 

 

แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส;งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   

ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65) 

¨ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 64 -30 กันยายน 65) 

 

ช่ือชมรม จริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม หน*วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

สถานท่ีต้ัง   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 99 ม.6 ตำบลพรรณา อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 

ช่ือผูYประสานงาน   นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส  โทรศัพท& 0-4277-9114   โทรศัพท&เคล่ือนท่ี 089-022-4519 

จำนวนกิจกรรมท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินงาน ท้ังส้ิน    5  กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานท่ีมีการดำเนินการจริง ท้ังส้ิน   5  กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณท่ีใชDดำเนินการจริงในปEงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  6 เดือน รวม  6,000 บาท 

• จากงบประมาณของหน*วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  10,000   บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน     บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 

 



กิจกรรม 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ท่ีใช/ 

(บาท) 

ผู/รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการป7งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการ

ดำเนินการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.) 

1. ประชุมคณะทำงานชมรมจริยธรรมสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ทุก 3 เดือน 

ผู#เข#าร(วม
กิจกรรม 80 คน 

มีกิจกรรมทำให+เกิด
ความสามัคค ี

1,000 นายเกียรติศักดิ์ 
สัพโส 

พ.ย.64 ก.พ.65   รHอยละ 50 

2. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันกOอตั้งกระทรวงฯ/วันขึ้นปT
ใหมO/วันมหิดล และ วันสำคัญอื่นๆๆ 

ผู#เข#าร(วม
กิจกรรม 80 คน 

ผู+ร6วมกิจกรรมมี
ความภาคภูมิใจ มี

ความสุข 

2,000 นายเกียรติศักดิ์ 
สัพโส 

 ต.ค.64 1 ม.ค.65   รHอยละ 50 

3. กิจกรรมไหวHพระสวดมนตZไหวHพระ ทำสมาธิ/การ
กลOาวปฏิญาณตน เดือนละครั้งกOอนการประชุม
ประจำเดือน 

ผู#เข#าร(วม
กิจกรรม 80 คน 

จนท.มีความสุขใน
การทำงาน 

1,000 นายเกียรติศักดิ์ 
สัพโส 

ต.ค./พ.ย./
ธ.ค.64 

ม.ค./ก.พ./
ม.ีค.65 

  รHอยละ 50 

4. กิจกรรม 5 ส.และสOงเสริมการออกกำลังกาย ผู#เข#าร(วม
กิจกรรม 80 คน 

มีความเป>นระเบียบ
เรยีบร+อย 

1,000 นายสมเกศ 
วงศZประทุม 

พ.ย.64 ก.พ.65   รHอยละ 50 

5. กิจกรรมสันทนาการสรHางสุขในองคZกรและการสรHาง
แรงจูงใจในการทำงาน 

ผู#เข#าร(วม
กิจกรรม 80 คน 

จนท.มีความสุขใน
การทำงาน 

1,000 นายอรรถโกวิท 
นิคร 

พ.ย.64 ก.พ.65   รHอยละ 50 

ป^จจัยแหOงความสำเร็จในการดำเนนิงาน 

 ผูHบริหารสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน  

อุปสรรค/ป^ญหา/ขHอสังเกต จากการดำเนินงาน 

 เจHาหนHาที่มีภารกิจมากกิจกรรมบางสOวนงดเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  

ขHอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปTงบประมาณถัดไป 
   

 

        ลงชื่อ                                 ผูHรายงาน 
        (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 
ตำแหนLง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   เลขานุการชมรมจริยธรรม หรือผูHที่ไดHรับมอบหมาย 
    วันที ่14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานส2งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน2วยงาน 

ของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

ประจำปCงบประมาณ พ.ศ. 2565  

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65) 

¨  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 64 -30 กันยายน 65) 

ช่ือชมรม    จริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม........ หน2วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  

สถานท่ีต้ัง    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  99 ม.6 ตำบลพรรณา อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร     

ช่ือผูXประสานงาน   นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส  โทรศัพท[ 0-4277-9114   โทรศัพท[เคล่ือนท่ี 089-022-4519  

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจำปCงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม การดำเนินการ จำนวน ผลการ

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 ดำเนินการแลXว ยังไม2ดำเนินการ    

1.ประชุมคณะทำงานชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ทุก ๓ เดือน P  2 ครั้ง รBอยละ 50  
2.กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันกJอตั้งกระทรวงฯ/วันขึ้นปNใหมJ/วันมหิดล และ วันสำคัญอื่นๆๆ P  2 ครั้ง รBอยละ 50  
3. กิจกรรมไหวBพระสวดมนตUไหวBพระ ทำสมาธิ/การกลJาวปฏิญาณตน เดือนละครั้งกJอนการประชุม

ประจำเดือน 

P  6 ครั้ง รBอยละ 50  

4.กิจกรรม 5 ส.และสJงเสริมการออกกำลังกาย P  2 ครั้ง รBอยละ 50  
5.กิจกรรมสันทนาการสรBางสุขในองคUกรและการสรBางแรงจูงใจในการทำงาน P  2 ครั้ง รBอยละ 50  

 

 

 

แบบฟอร[มท่ี 2 

        ลงชื่อ                                 ผู*รายงาน 

        (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 

ตำแหน3ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

   เลขานุการชมรมจริยธรรม หรือผู*ที่ได*รับมอบหมาย 

    วันที ่14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 


