
 

แบบฟอร์มท่ี 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) 
 
ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์.....หน่วยงาน....ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  
สถานที่ตั้ง 146 หมู่ 1 ต าบลกะเปอร์  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
ชื่อผู้ประสานงาน นายน าพล  เวฬุวนารักษ์  โทรศัพท์ 093-5831623                          
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 

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

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
ปริมาณ 

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) 
1. การประกาศนโยบาย
และข้อตกลงส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานฯ 

จนท 35 
คน 

หน่วยงานมี
นโยบายให้
บุคลากรปฏิบัติ
ตามข้อตกลง
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
หน่วยงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.กะเปอร ์     สนง.สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ได้
ด าเนินการประกาศนโยบายและ
ข้อตกลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของส านักงานสาธารณสุขและของ
หน่วยบริการในสังกัด ในการประชุม
ประจ าเดือนของหน่วยงาน ในวันที่ 6 
มกราคม 64 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 35 คน 



2. การสร้างมาตรการและ
กลไกก ากับการปฏิบัติตาม
คุณธรรม “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
-จัดท ารายละเอียดมาตรการ  
ข้อพึงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
-การประกาศ/บังคับใช้และ
ติดตามประเมินผล 

จนท 35 
คน 

มีมาตรการใน
การปฏิบัติของ
บุคลากรตาม
คุณธรรม 
“พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
เพ่ือเป็นกลไก
การปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากร  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.กะเปอร์     สนง.สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ ได้จัด
ประชุมการสร้างมาตรการและกลไก
ก ากับการปฏิบัติตามคุณธรรม 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
โดยมีจนท.ในสังกัดสนง.สาธารณสุข
รับท ราบและถื อปฏิ บั ติ เ ก่ีย วกับ
มาตรการและกลไกก ากับการปฏิบัติ
ตามคุณธรรม จ านวน 35 คน ในวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 64 

3.จิตอาสาสาธารณสุข 
พัฒนาสังคมและชุมชน 
“บวร” (บ้าน/วัด/โรงเรียน)  
-หน่วยจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
วัด โรงเรียน 

จนท 35 
คน/

หน่วยงาน
ในสังกัด 

มีบุคลากร จิต
อาสา ในการ
พัฒนาสังคม
และชุมชนเพื่อ
คนด้อยโอกาส 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.กะเปอร์   - - จน ท .ในสั ง กั ด สสอ .กะ เป อ ร์  ได้
ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก ติ ด ต า ม เยี่ ย ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 ,23 
ธันวาคม 63 , 12 มกราคม 64และ
23 กุมภาพันธ์ 64   

 

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

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 นโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจนและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ไม่มี   
    

 

 



 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 
 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (................นายน าพล..เวฬุวนารักษ์ ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ.ปฏิบัติราชการแทน  
                          สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 

 วันที่ 31 เดือน...สิงหาคม.......พ.ศ.2564   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก าหนดเวลา ดังน้ี  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

 


