แบบฟอร์มที่ 3
แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔



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

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพะยูน
หน่วยงานโรงพยาบาลปากพะยูน
สถานทีต่ ั้ง 956 หมู่ที่ 1 ตาบลปากพะยูน อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้ประสานงาน นางสุภารัตน์ เชาวลิต
โทรศัพท์ 0 7469 9023
จานวนกิจกรรมทีก่ าหนดตามแผนการดาเนินการ ทัง้ สิ้น 3 กิจกรรม
จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 3 กิจกรรม
จานวนงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รวม บาท
- งบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จานวน .................................... บาท
- งบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม
จานวน ................................... บาท
รายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบประ
ผลการ
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ มาณที่ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ดาเนินงาน
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ใช้
(ต.ค.-ธ.ค. 63) (ม.ค.-มี.ค. 64 (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย. 64)
ผลสาเร็จ

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้การ
ดาเนินงานของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล
ปากพะยูน

แจ้งเวียน เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ ตระหนัก
ทุกคน
ถึงการ
ต่อต้าน
การทุจริต

-

บริหารทัว่ ไป









กิจกรรมทาบุญประจาปีของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
เป็นการทาบุญ ๒ ศาสนา (ศาสนาพุทธกับ ทุกคนใน ทุกคนเข้า
ศาสนาอิสลาม)
โรงพยาบาล ร่วม
ปากพะยูน กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา
- จิตอาสาทาความสะอาดในหน่วยงาน
- จิตอาสาร่วมกับหน่วยงานอื่น

บุคลากร บุคลากร
ทุกคนใน ทุกคนใน
โรงพยาบาล โรงพยาบาล

บริหารทัว่ ไป


ทุกหน่วยงาน













หมายเหตุ : ผลสาเร็จเชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน
ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
วันที่ 1 มีนาคม 256๔

ผู้รายงาน

แบบฟอร์มที่ 3
แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )



รอบ 12 เดือน ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 )

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพะยูน
หน่วยงาน
สถานทีต่ ั้ง 956 หมู่ที่ 1 ตาบลปากพะยูน อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้ประสานงาน นางสุภารัตน์ เชาวลิต
โทรศัพท์
จานวนกิจกรรมทีก่ าหนดตามแผนการดาเนินการ ทัง้ สิ้น 3 กิจกรรม
จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 3 กิจกรรม
จานวนงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รวม บาท
- งบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จานวน .................................... บาท
- งบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม
จานวน ................................... บาท
รายละเอียด ดังนี้
ผลสาเร็จ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีร่ ับรู้การดาเนินงานของ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพะยูน

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

แจ้งเวียน เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีท่ ุก ตระหนักถึง
คน
การต่อต้าน
การทุจริต

โรงพยาบาลปากพะยูน
0 7469 9023

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ
ผลการ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ไตรมาส 1 ( ไตรมาส 2( ไตรมาส 3 (
ไตรมาส 4
ทีใ่ ช้
ดาเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค. 63) ม.ค.-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย. 64)

-

บริหารทัว่ ไป









กิจกรรมทาบุญประจาปีของโรงพยาบาล เป็นการ
ทาบุญ ๒ ศาสนา (ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม)

กิจกรรมจิตอาสา
- จิตอาสาทาความสะอาดในหน่วยงาน
- จิตอาสาร่วมกับหน่วยงานอื่น

เจ้าหน้าทีท่ ุก เจ้าหน้าทีท่ ุก
คนใน
คนเข้าร่วม
โรงพยาบาล กิจกรรม
ปากพะยูน
บุคลากรทุก บุคลากรทุก
คนใน
คนใน
โรงพยาบาล โรงพยาบาล

บริหารทัว่ ไป

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิด-19



ทุกหน่วยงาน













แต่ละหน่วยงาน
ทาความสะอาด
ภายในหน่วยงาน
ของตนเอง

หมายเหตุ : ผลสาเร็จเชิงปริมาณ คือ จานวนคน จานวนหน่วยงาน จานวนชุมชน
ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
วันที่ 31 สิงหาคม 256๔

ผู้รายงาน

