
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-30 กันยายน 256๔) 

ชื่อชมรม  STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกดุข้าวปุ้น 

สถานที่ต้ัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น 

ชื่อผู้ประสานงาน นายอำพล  พิมพ์พรม โทรศัพท ์0945429411 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแล้ว ยังมิได้ดำเนินการ    

1. กิจกรรม โครงการยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุ้นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด 

  65 100  

2. กิจกรรม โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันการทุจรติแบบบรูณาการ   65 100  

3. กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสรา้งพฤติกรรมจรยิธรรม ส่งเสริม
คุ้มครอง และการต่อตา้นการทุจรติ 

  65 100  

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
         (นางสาวยุภาพร  สืบสุนทร) 
     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-30 กันยายน 256๔) 

ชื่อชมรม  STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกดุข้าวปุ้น 
สถานที่ต้ัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น         ชื่อผู้ประสานงาน นายอำพล  พิมพ์พรม     โทรศัพท ์0945429411 

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 3 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 0 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 0 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน 0  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 
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. กิจกรรม โครงการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

 

บุคลากร
สาธารณ

สุข 
จำนวน 
๖๕ คน 

บุคลากรใน
สังกัด
หน่วยงานมี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ดำเนินงาน 

0 อำพล  พิมพพ์รม     บุคลาการสาธาณณสุข
อำเภอกุดข้าวปุ้นได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 100 



2. กิจกรรม โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตแบบบูรณาการ 

บุคลากร
สาธารณ

สุข 
จำนวน 
๖๕ คน 

บุคลากรใน
สังกัด
หน่วยงานมี
ศักยภาพการ
ป้องกันการ
ทุจริตแบบ
บูรณาการ 

0 อำพล  พิมพพ์รม     บุคลาการสาธาณณสุข
อำเภอกุดข้าวปุ้นได้รับ
การอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริตแบบ
บูรณาการ ร้อยละ 
100 

3. กิจกรรม โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเสริมสร้าง
พฤติกรรมจริยธรรม ส่งเสริม
คุ้มครอง และการต่อต้านการ
ทุจริต 

บุคลากร
สาธารณ

สุข 
จำนวน 
๖๕ คน 

บุคลากรใน
สังกัด
หน่วยงานมี
พฤติกรรม
จริยธรรม 
ส่งเสริม
คุ้มครอง และ
การต่อต้าน
การทุจริต 

0 อำพล  พิมพพ์รม     บุคลาการสาธาณณสุข
อำเภอกุดข้าวปุ้นได้รับ
การอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เสริมสร้างพฤติกรรม
จริยธรรม ส่งเสริม
คุ้มครอง และการ
ต่อต้านการทุจริตร้อย
ละ 100 

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
         (นางสาวยุภาพร  สืบสุนทร) 
     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
         วันท่ี 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 


