เอกสารหมายเลข ๓
แบบติดตามผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ - 31 มีนาคม ๒๕๖๓)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ - 30 กันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี หน่วยงาน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี
สถานที่ตั้ง 29/9 หมู่ ๔ ถนนวชิรปรำกำร ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
ชื่อผู้ประสานงาน นำงเสมอ ทรงพุฒิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โทรศัพท์ 08 7998 4204 E-mail : samery@live.com
จานวนกิจกรรมที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน ทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม
จานวนกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่มีการดาเนินการจริง ทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน รวม 28,200 บาท
 จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จานวน 53,600 บาท
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จานวน - บาท
รายละเอียด ดังนี้

๒
ผลสาเร็จ
กิจกรรม

เชิง
ปริมาณ

๑) กำรจัดทำโครงกำร
ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม

1.2 กำรคัดเลือกบุคลำกร
ดีเด่นประเภทต่ำง ๆ เช่น
-กำรคัดเลือกคนดี
ศรีสำธำรณสุข
-กำรคัดเลือกคนดี
ศรีเมืองชล
-กำรคัดเลือกประกวด
เรื่องเล่ำ

-

100 คน

1.๑ จัดกิจกรรมและร่วม
พิธีเนื่องในโอกำสวันสำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ และ
พิธีเนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
ธรรมในโอกำสสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ
-

เชิง
คุณภาพ

จนท.มี
ควำมสุข
มำกขึ้นที่ได้
ร่วมกิจกรรม

-

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
25,400

-

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินการ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
๒๕๖๑)
๒๕๖๒)
๒๕๖๒)
๒๕๖๒)

กลุ่มงำน
อยู่ระหว่ำง
บริหำรทั่วไป
ดำเนินกำร

จัดกลุ่ม จนท.โดยมี
หัวหน้ำเป็นผู้นำทีม
เข้ำร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครั้ง

กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป

กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป



13 มีค.63

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรในวันที่
13 มีนำคม
2563

๓
ผลสาเร็จ
กิจกรรม
1.3 จัดให้มีมุมแบ่งปัน

เชิง
ปริมาณ
1 มุม
แบ่งปัน

๒) โครงกำรจิตอำสำ
เรำทำควำมดี
ด้วยหัวใจ

50 คน

๓) โครงกำรคัดเลือก
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขดีเด่น

๑๑ สำขำ

เชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

จนท.มี
ไม่ใช้
ควำมสุขที่ งบประมำณ
ได้มีกำร
แบ่งปันของ
ที่ตนเองมี
ให้กับเพื่อน
ร่วมงำน
จนท.มี
ไม่ใช้
ควำมสุข
งบประมำณ
และให้ควำม
ร่วมมือใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมแต่
ละครั้ง
อสม.ได้
28,200
แสดงควำม
สำมำรถและ
ได้รับกำร
เชิดชูในกำร
ทำงำน

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินการ
(ต.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย. (ก.ค.-ก.ย.
๒๕๖๑)
๒๕๖๒)
๒๕๖๒)
๒๕๖๒)
มีกำรนำผัก ผลไม้
กลุ่มงำน
เสื้อผ้ำมำแบ่งปัน
ประกัน
ที่มุมแบ่งปัน และให้
สุขภำพ

กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพฯ

กลุ่มงำน
พัฒนำ
คุณภำพฯ

มีกำรลงชื่อผู้ที่นำของ
มำแบ่งปันเพื่อเป็น
กำรประกำศคนทำ
ควำมดี
แบ่งทีมสลับหมุนเวียน
ผลัดเปลีย่ นกันในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
บำงส่วนมีกำรบริจำค
เลือดทุก 3 เดือน
มีกำรประกวด อสม.
ดีเด่นในสำขำต่ำงๆ
จำนวน ๑๑ สำขำและ
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
เป็น อสม.ดีเด่นจะ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชู

๔
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
๑. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญ และเป็นต้นแบบที่ดี
๒. แกนนำเข็มแข็ง...ทุกคนร่วมมือ ยึดถือค่ำนิยมองค์กร
๓. แผนงำนชัดเจน..ตัวชี้วัดประเมินได้ มีกำรติดตำมประเมินผลต่อเนื่อง พัฒนำต่อยอด
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดาเนินงาน
ผู้ประสำนงำนมีภำระงำนมำก ทำให้กำรรวบรวมรำยงำนข้อมูลล่ำช้ำ
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
ปรับปรุงระบบกำรรวบรวมข้อมูล

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นำงเสมอ ทรงพุฒิ)
ตาแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
วันที่ ๙ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

