
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม    จริยธรรม โรงพยาบาลขุนตาล หน่วยงาน        โรงพยาบาลขุนตาล  

สถานที่ต้ัง  โรงพยาบาลขุนตาล  208 หมู่ 12   ต.ยางฮอม    อ.ขุนตาล    จ.เชียงราย   57340   

ชื่อผู้ประสานงาน นายปุณณพัฒน์  สาแก้ว โทรศัพท์           053-606-221 ต่อ 100  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. โครงการจัดทําและประกาศเจตจํานงการสร้างคณุธรรมและความโปร่งในของ
หน่วยงาน 

  1 ดําเนินการเรียบร้อย  

2. การจดักิจกรรมส่งเสรมิ/ปลูกจติสํานึกวัฒนธรรมองค์กรเกีย่วกับคุณธรรมจริยธรรม   1 ดําเนินการเรียบร้อย  

3. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน   1 ดําเนินการเรียบร้อย  
 

 

 

ลงชื่อ                                                ผู้รายงาน 
        (     นายปุณณพัชญ์       สาแก้ว     ) 
    ตําแหน่ง..... นักเทคนิกการแพทย์ชํานาญการ   
                เลขานุการชมรมจริยธรรม 
   วันที่    1   เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2564 

แบบฟอร์มที่ 2 



 

แบบฟอร์มที่ 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    จริยธรรมโรงพยาบาลขุนตาล หน่วยงาน                โรงพยาบาลขุนตาล  
สถานที่ต้ัง         โรงพยาบาลขุนตาล  208 หมู่ 12   ต.ยางฮอม    อ.ขุนตาล    จ.เชียงราย   57340  
ชื่อผู้ประสานงาน          นายปุณพัฒน์  สาแก้ว โทรศัพท์               053-606-221 ต่อ 100   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอืน่ ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  - บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

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. โครงการจัดทําและประกาศ
เจตจํานงการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งในของ หน่วยงาน 
 

เจ้าหน้าที ่
ทั้งหมด 

มีการ 
ประกาศ 
เจตจํานง 
การสร้าง 
คุณธรรม 
และความ 
โปร่งใส่ 

- กลุ่มงานบริหารฯ      
ดําเนินงานเสร็จสิ้น 



2. การจัดกจิกรรมส่งเสริม/ปลูก 
จิตสํานึกวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ 
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เจ้าหน้าที ่
ทั้งหมด 

เจ้าหน้ามี 
จิตสํานึก 

- กลุ่มงานบริหารฯ      
ดําเนินงานเสร็จสิ้น 

3. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมตาม 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประชุมคณะ 
กรรม 
การจริย 
กรรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง 

คณะ 
กรรมการ 
ประสิทธิ 
ภาพและ 
ประสิทธิ 
ผลในการ 
ดําเนิน 
งาน 

- กลุ่มงานบริหารฯ      
ดําเนินงานเสร็จสิ้น 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหน่วยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
  -   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 -   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

ลงช่ือ                                                  ผู้รายงาน 
      (     นายปุณณพัชญ์       สาแก้ว      ) 

     ตําแหน่ง..... นักเทคนิกการแพทย์ชํานาญการ   
                เลขานุการชมรมจริยธรรม 
    วันท่ี    1   เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2564 


