
 

แบบฟอร์มท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓ - 31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓ - 30 กันยายน 256๔) 

          ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน ่                                      

         สถานที่ตั้ง  หมู่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     

         ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพิชญา อายุยืน โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 6 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๐     บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     ๐       บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรที่บรรจุ หรือเข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่และจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนให้มีการ
ผ่านการอบรมเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรม
การปฏิบัติงานเพ่ือปลูกจิตส านึกในการ
ให้บริการ 

 1 ครั้ง มีการ
ก ากับ
ติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X      เป็นไปตามตัวชี้วัด 

X 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

1 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X 
   เป็นไปตามตัวชี้วัด 

3. กิจกรรมเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับ
รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
โครงการที่หน่วยงาน จังหวัด หรือ
กระทรวงสาธารณสุขจัด เช่น-รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น -รางวัลคนดี
ศรีสาธารณสุข 

0 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

  X 
 อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

4.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรที่
ท าความดีเป็นตัวอย่างและต้นแบบโดย
มอบเกียรติบัตรในที่ประชุมประจ าเดือน 

 0 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

  X 
 อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

5.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย ด้วย
การนั่งสมาธิ สวดมนต์ก่อนประชุม สวด
มนต์ทุกวันพระ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกัน 

 1 ครั้ง มีการ
ก ากับ
ติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

6.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย งาน
กีฬาสัมพันธ์สถานบริการ ทุกวันศุกร์ 

 10 ครั้ง มีการ
ก ากับ
ติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 มีการจัดท าโครงการรองรับและมีการก าหนดแผนปฏิบตัิการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน  ท าให้การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดน าไปสู่ปจัจัยแห่งความส าเร็จ  รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงราชการเพิ่มขึ้น      
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 -   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

ลงชื่อ                       ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                      (   นางสาวพิชญา อายุยืน  ) 
                                                                                                                                                                       ต าแหน่ง   นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ  
                                                                                                                                                                                      เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                                                                                                                                                                        วันที่    ๑๐  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 


