
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-  มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
ชื่อชมรม    ชมรมจริยธรรม WCR  ETHlCS หน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สถานที่ตั้ง  54 หมู่ 15 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   
ชื่อผู้ประสานงาน             นางพัชรีญา     เงินสัจจา  โทรศัพท์................053-953137-8..................... 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 2 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 14,000.00 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 1,500.00 บาท 
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 1,500  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
งบประมาณ
ที่ใช้(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 

ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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. กิจกรรม ท าบุญตัก
บาตร  ฟังธรรม รักษา
ศีล พัฒนาจิตใจ 

1 ค รั้ ง / 9 5 
คน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เรื่องการการ
ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบ 

1,500 บาท 
 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 1 ครั้ง   จัดกิจกรรมจ านวน 1 ครั้ง 
เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 



กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
งบประมาณ
ที่ใช้(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 

ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 

2.กิจกรรมอบรม
พอเพียงวินัยสุจริตจิต
อาสา 

1 ครั้ ง/80 
คน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เรื่องทุจริต 

0 บาท(จัด
ร่วมกับการ
ประชุม
เจ้าหน้าที่ 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

 1 ครั้ง   จัดกิจกรรมอบรม วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

3.กิจกรรมพลังจิต
อาสาร่วมใจค าความดี
พัฒนาโรงพยาบาล 

      1 ครั้ง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4.กิจกรรมเราท าความ
ดีด้วยหัวใจ”ด้วยการ
ปลูกต้นไม้ หรือ ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

1/ครั้ ง/90 
คน 

มีข้อ
ร้องเรียน
เรื่องทุจริต 

0 บาท
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ของที่ว่าการ
อ าเภอ 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

1 ครั้ง    ร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  วันที่ 5 
ธันวาคม 2563 

 
หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 เจ้าหน้าที่ตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการด าเนินการทางด้านจริยธรรม   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีงานเร่งด่วนและกิจกรรมมากมายที่ต้องด าเนินการ   

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    

 



 

 

 
 

   ลงชื่อ                 ผู้รายงาน 
(นางพัชรีญา   เงินสัจจา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 วันท่ี 25  เดือน กุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 


