
 

แบบฟอรม์ที ่2 
แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการสง่เสรมิคุณธรรมของชมรมจรยิธรรมในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2564-30 มนีาคม 2565) 
 รอบ 12 เดอืน (1 ตลุาคม 2565-31 สิงหาคม 2565) 
 
ชื่อชมรม    ชมรมจริยธรรมสามพันหนึ่ง      หนว่ยงาน สำนกังานสาธารณสขุอำเภอบงึสามพนั  
สถานทีต่ัง้   20 ม.4 ต.ซบัสมอทอด อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ ์   
ชื่อผู้ประสานงาน นายณประวีร์  ณัฐวรศษสตร์ โทรศัพท์056-731355   
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 3 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 7,500 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 7,500 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน   บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กจิกรรม การดำเนนิงาน จำนวน ผลการดำเนนิการ 
ดำเนินการแลว้ ยงัไมไ่ด้ดำเนนิการ 

1. 1. กิจกรรมจิตอาสาชมรมจริยธรรมสามพันหนึ่ง  สสอ บึงสามพนั 
 

  87 คน สสอ.บึงสามพัน จัดกิจกรรมชมรมจริยธรรมสามพันหนึ่ง 
จำนวน 2 ครั้ง มี จนท.เข้าร่วม  87คน คิดเป็น 100% 

2. กิจกรรมสุขจากใจ 
 

   ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูพ้ัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
 

   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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ปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ในการดำเนนิงาน 
 ผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการวางแผน และรว่มดำเนนิการกจิกรรมตา่งๆ  รวมทัง้เสรมิกำลงัใจในการดำเนนิการกจิกรรมชมรมจรยิธรรม สสอ.บึงสามพนั   
    

อปุสรรค/ปญัหา/ขอ้สงัเกต จากการดำเนนิงาน 
 การระบาดของ โควดิ 19   
    

ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรงุการดำเนนิงานในปงีบประมาณถดัไป 
 อาจตอ้งปรบัเปลยีนรปูแบบกจิกรรม  ใหส้ามารถดำเนนิการไปพรอ้งกบัการดำเนนิการโควดิ 19   
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ลงชื่อ    ผูร้ายงาน 
     (นายณประวรี์   ณัฐวรศาสตร์) 
ตำแหนง่  ผู้ช่วยสาธาณณสุขอำเภอบึงสามพัน 
  ผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงาน 
 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำนาจใหป้ฏบิตัริาชการแทน 
 วันท่ี 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 



 

แบบฟอรม์ที ่3 
แบบตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตัิการสงเสรมิคณุธรรมของชมรมจรยิธรรมในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2564-30 มนีาคม 2565) 
 รอบ 12 เดอืน (1 ตลุาคม 2565-31 สิงหาคม 2565) 
 
ชื่อชมรม    ชมรมจริยธรรมสามพันหนึ่ง      หนว่ยงาน สำนกังานสาธารณสขุอำเภอบงึสามพนั  
สถานทีต่ัง้   20 ม.4 ต.ซบัสมอทอด อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ ์   
ชื่อผู้ประสานงาน นายณประวีร์  ณัฐวรศษสตร์ โทรศัพท์056-731355   
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 3 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 7,500 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 7,500 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน   บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กจิกรรม ผลสำเรจ็ งบประมาณ 
ทีใ่ช ้

(บาท) 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนนิการปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดำเนนิการ 
ผลลพัธ ์

เชงิปรมิาณ 
ผลลพัธ ์

เชงิคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
1. 1. กิจกรรมจิตอาสาชมรม
จริยธรรมสามพันหนึ่ง  สสอ บึง
สามพัน 
 

83 คน จนท.เข้าร่วม
ก ิ จ ก ร ร ม
ช ม ร ม
จริยธรรม 

ไม่มี สสอ.บึงสามพัน     สสอ.บึงสามพัน จัดกิจกรรมชมรม
จริยธรรมสามพันหนึ่ง จำนวน 2 
ครั้ง มี จนท.เข้าร่วม  87คน คิด
เป็น 100% 

2. กิจกรรมสุขจากใจ 
 

  ไม่มี ส ส อ . บึ ง
สามพัน 

- -   ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
 

  7,500 ส ส อ . บึ ง
สามพัน 

- -   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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คำอธิบาย : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
   ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ปจัจยัแหง่ความสำเรจ็ในการดำเนนิงาน 
 ผูบ้รหิารมสีว่นรว่มในการวางแผน และรว่มดำเนนิการกจิกรรมตา่งๆ  รวมทัง้เสรมิกำลงัใจในการดำเนนิการกจิกรรมชมรมจรยิธรรม สสอ.บึงสามพนั   
    

อปุสรรค/ปญัหา/ขอ้สงัเกต จากการดำเนนิงาน 
 การระบาดของ โควดิ 19   
    

ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรงุการดำเนนิงานในปงีบประมาณถดัไป 
 อาจตอ้งปรบัเปลยีนรปูแบบกจิกรรม  ใหส้ามารถดำเนนิการไปพรอ้งกบัการดำเนนิการโควดิ 19   
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนดเวลา ดังนี้  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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ลงชื่อ    ผูร้ายงาน 
 (นายณประวีร์   ณัฐวรศาสตร์) 
ตำแหนง่  ผู้ช่วยสาธาณณสุขอำเภอบึงสามพัน 
  ผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงาน 
 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำนาจใหป้ฏบิตัริาชการแทน 
 วันท่ี 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 


