
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

       ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสบเมย                           หน่วยงาน                  โรงพยาบาลสบเมย             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                       

       สถานที่ตั้ง  135  โรงพยาบาลสบเมย ม.1 ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110     

       ชื่อผู้ประสานงาน นายวาสนา วงศ์มิตร โทรศัพท์ .......๐๕๓-618080 ต่อ  202 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนนิการ    

1. กิจกรรม วางระบบและควบคุมก ากับกระบวนการควบคุมภายใน         1 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  

2. กิจกรรม ประชุมชี้แจงให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  ๑ ด ำเนินกำรแล้ว  

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภำพควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน กิจกรรมแต้มคุณธรรมท ำด้วยใจ
และกำรคัดเลือกบุคลำกรหน่วยงำนเข้ำร่วมประกวดคนดีศรีสำสุข เรื่องเล่ำดีๆ 

  ๑ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  

 

       ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
               (   นำงวำสนำ วงศ์มิตร   ) 

                                                                                                                                                                 ต าแหน่ง    นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร  
                                                                                                                                                                                เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                                                                                                                                                                                   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    

 วันที่ 28       เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

แบบฟอร์มท่ี 2 



แบบฟอร์มท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

          ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสบเมย                           หน่วยงาน                  โรงพยาบาลสบเมย             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                       

          สถานที่ตั้ง  135 ม.1  โรงพยาบาลสบเมย  ต าบลแม่สวด  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110     

          ชื่อผู้ประสานงาน นางวาสนา  วงศ์มิตร โทรศัพท์ .......๐๕๓-๖18080 ต่อ  202 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ๓ กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม  -     บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     17,900     บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 
1. กิจกรรมวางระบบและควบคุมก ากับ
กระบวนการควบคุมภายใน 

0 แห่ง ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด ำเนินกำร 

     - กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

       ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

2. กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริต
และประพฤติมิชอบและ STRONG 
คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต 

50 คน ผู้ร่วมอบรมมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจมำกขึ้น 

ไม่ใช่งบ 
ประมำณ 

กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

    เป็นไปตำมตัวชี้วัด 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภำพควำมโปรง่ใสใน
กำรท ำงำน กิจกรรมแต้มคุณธรรมท ำด้วยใจ
และกำรคัดเลอืกบุคลำกรหน่วยงำนเข้ำร่วม
ประกวดคนดีศรีสำสุข เรื่องเล่ำดีๆ 

     0 ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

17,900 กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 



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

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 มีกำรจัดท ำโครงกำรรองรับและมีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน  ท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดน ำไปสู่ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  รวมถึงผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงรำชกำรเพิ่มขึ้น      

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 กำรสร้ำงเครือข่ำย   สร้ำงควำมเข้มแข็งและจิตอำสำ  ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอยังต้องมีกำรขยำยองค์ควำมรู้ลงไปยังชุมชนเพิ่มขึ้นในอนำคต   

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ส่งเสริมกำรพึ่งพำตนเอง   กำรด ำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  และเพิ่มเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรกระท ำทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งพัฒนำช่องทำงในกำรสื่อสำร
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรำยงำนผลผ่ำนกำรสื่อสำรอ่ืนๆเพิ่มขึ้น   
 

       ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
               (   นำงวำสนำ วงศ์มิตร   ) 

                                                                                                                                                                 ต าแหน่ง    นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร  
                                                                                                                                                                                เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                                                                                                                                                                                   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    

 วันที่ 28   เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 


