
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
ช่ือหน่วยงาน:...........สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร. .........................................  
วัน/เดือน/ปี:............วันท่ี.....9  กนัยายน  2565............................................................................................ 
 
หัวข้อ:.....รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน............ 
 
       1. บันทึกรายงานผล และขออนุญาตเผยแพร่ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 
       2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 
2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 

 
Linkภายนอก:……ไม่มี……………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(.......นายเกียรติศักดิ์  สัพโส....) (......นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์.....) 

ตำแหน่ง........นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ........ ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม......  
วันท่ี.....9.....เดือน..กนัยายน...พ.ศ....2565..... วันท่ี.....9.....เดือน..กนัยายน...พ.ศ....2565..... 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(....นายเกียรติศักดิ์  สัพโส....) 
ตำแหน่ง.....นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.......... 

                                    วันท่ี.....9.....เดือน..กันยายน...พ.ศ....2565..... 
  

 



                                                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/ วันที่           9    กันยายน    2564 
เร่ือง ขอรายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน  ถึง 30 กันยายน 2565) 
  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ตามท่ี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
 

                         ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร  จึงขอรายงาน และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 
ถึง 30 กันยายน 2565)  รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้    

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
 
     (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                                                               - ทราบ /อนุญาต 

 
 

                       (นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

 “อยู่สกล   รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 

 



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 

 



แบบฟอร์มที่ 3 

 

แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

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

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

 

ช่ือชมรม จริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

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

ชื่อผู้ประสานงาน   นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส  โทรศพัท์ 0-4277-9114   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-022-4519 

จำนวนกิจกรรมท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินงาน ท้ังส้ิน    5  กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานท่ีมีการดำเนินการจริง ท้ังส้ิน   5  กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  12 เดือน รวม  10,000 บาท 

• จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทกุกิจกรรม จำนวน  10,000   บาท 

• จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน     บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

 



กิจกรรม 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช้ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ 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 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 80 คน 
มีกิจกรรมทำให้เกิด

ความสามัคค ี

1,000 นายเกียรติศักด์ิ 

สัพโส 

พ.ย.64 ก.พ.65 พ.ค. 65 ก.ย. 65 ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันก่อต้ังกระทรวงฯ/วันข้ึนปี

ใหม่/วันมหิดล และ วันสำคัญอื่นๆๆ 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 80 คน 

ผู้ร่วมกิจกรรมมี

ความภาคภูมิใจ มี

ความสุข 

2,000 นายเกียรติศักด์ิ 

สัพโส 

13 ต.ค. 64 5 ธ.ค.65 4 พ.ค.65 28 ก.ค.65 ร้อยละ 100 

3. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ/การ

กล่าวปฏิญาณตน เดือนละครั้งก่อนการประชุม

ประจำเดือน 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 80 คน 

จนท.มีความสุขใน

การทำงาน 

1,000 นายเกียรติศักด์ิ 

สัพโส 

ต.ค./พ.ย./

ธ.ค.64 

ม.ค./

ก.พ./มี.ค.

65 

เม.ย./

พ.ค./มิ.ย.

65 

ก.ค./ส.ค./

ก.ย.65 

ร้อยละ 100 

4. กิจกรรม 5 ส.และส่งเสริมการออกกำลงักาย ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 80 คน 

มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

1,000 นายสมเกศ 

วงศ์ประทุม 

พ.ย.64 ก.พ.65 พ.ค. 65  ส.ค. 65 ร้อยละ 100 

5. กิจกรรมสันทนาการสร้างสุขในองค์กรและการสร้าง

แรงจูงใจในการทำงาน 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 80 คน 

จนท.มีความสุขใน

การทำงาน 

1,000 นายอรรถโกวิท 

นิคร 

พ.ย.64 ก.พ.65 พ.ค. 65  ส.ค. 65 ร้อยละ 100 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 

 ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน  

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 

 เจ้าหน้าท่ีมีภารกิจมากกิจกรรมบางส่วนงดเน่ืองจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

   

 

        ลงช่ือ                                 ผูร้ายงาน 
        (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   เลขานุการชมรมจริยธรรม หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
    วันที ่ 9   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 


