แบบฟอร์ม 3
รายงานสรุปผลความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน

: สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. กิจกรรม/โครงการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมองค์กรและคณะทางานชมรมจริยธรรมองค์กร
2) ประชุ ม ทบทวนและจั ด ท า(ร่ า ง)แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และต่อต้านทุจริต สคร.4 สระบุรี
3) นาเสนอ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริต สคร.4 สระบุรี
ต่อผู้บริหารลงนาม
4) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริต สคร.4 สระบุรี
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
5) ดาเนินงานตามแผนรอบ 6,9 และสรุปผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
2. สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ไม่มี
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคเพื่อนาไปปรับปรุงและใช้ในปีงบประมาณต่อไป
ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. กิจกรรม/โครงการ
1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมเทิดทูลมหากษัตริย์และชาติร่วมกับเครือข่าย
วันที่ 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
2) กิ จ กรรมจิ ต อาสา “เราท าความดี ด้ ว ยหั ว ใจ”ภายใต้ ชื่ อ “จิ ต อาสา พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุ งลาย ชุมชนสองฝั่งคลอง” (คลองเปรมประชากรและคลองรังสิตประยูรศักดิ์)จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 จานวน 40 คน
3) กิจกรรมเป็นอาสาสมัครในการจัดทาทะเบียนประวัติป ระวัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่
โรงพยาบาลพระพุทธบาทชุมชนศรีสุขพัฒนา ชุมชนธารทองแดง ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีระหว่างวันที่
22,25-26 ธันวาคม 2561 จานวน 11 คน
4) กิจกรรมบริจาคเลือด
5) กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

แบบฟอร์ม 3
2. สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ไม่มี
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคเพื่อนาไปปรับปรุงและใช้ในปีงบประมาณต่อไป
ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. กิจกรรม/โครงการ
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดพลังงาน
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดกระดาษ
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
4) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการประหยัดงบประมาณ (โครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
5) การจัดทาแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน
6) รับเรื่องข้อร้องเรียน
2. สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
1) เรื่องการลดพลังงาน บางกลุ่มยังไม่ดาเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2) เรื่องการลดกระดาษ ไม่สามารถใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์ได้ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่ดึง
กระดาษและจะทาให้เครื่องเสีย
3) เรื่องการประหยัดงบประมาณ เป็นการตั้งงบประมาณแผนขาดดุล ทาให้ไม่สามารถประหยัด
งบประมาณได้ตามเป้าหมาย
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคเพื่อนาไปปรับปรุงและใช้ในปีงบประมาณต่อไป
คณะทางานดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ลดพลังงาน ลดกระดาษ)
ควรมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. กิจกรรม/โครงการ
1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งความสุ ข ของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานประจ าปี 2562
(Happinometer)
2) กิ จ กรรม ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค ลากรส านั ก งาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
3) กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผูกพันในองค์กร
4) กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้า งความสุข ตามประเพณี
วันสาคัญทางศาสนา (3 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. กิจกรรม/โครงการ(ต่อ)
5) กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากรส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี

แบบฟอร์ม 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน รายงาน 12 เดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต
1.แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม
องค์กรและคณะทางานชมรมจริยธรรม
องค์กร
2.ประชุมทบทวนและจัดทา(ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สคร.4
จ.สระบุรี
3.นาเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สคร.4
จ.สระบุรี ต่อผู้บริหารลงนามเห็นชอบ
4. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริต สคร.4 จ.สระบุรี ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

คำสั่งแต่งตั้ง

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม ที่
115/2561
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ มีแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
และต่อต้าน
ต่อต้านการทุจริต สคร.4
การทุจริต สคร.4 จ.สระบุรี จ.สระบุรี
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริตสคร.4 จ. ต่อต้านการทุจริต สคร.4
สระบุรี ที่ผู้บริหารลงนาม
จ.สระบุรี ที่ผู้บริหาร
เห็นชอบ
ลงนามเห็นชอบ
หลักฐานการ ถ่ายทอดผ่าน มีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ช่องทางต่างๆ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริตสคร.4 จ.สระบุรี
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
จานวน 1 ช่องทาง คือมีการ
แจ้งเวียนตามกลุ่มงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

-

-

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

-

-

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

-

-

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

-

-

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

ทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
5.ดาเนินงานตามแผนรอบ 6 9 เดือน 1. รายงานผลการ
1.มีรายงานผลการดาเนินงาน
และสรุปผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน ดาเนินงาน รอบ 6, 9 เดือน รอบ 6 เดือน
2.สรุปผลการดาเนินงาน
2.มีรายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
รอบ 9 เดือน
3.มีรายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
บนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต

- กิจกรรมการมีส่วนร่วมเทิดทูล
พระมหากษัตริย์และชาติร่วมกับเครือข่าย
วันที่ 13 ต.ค.61
วันที่ 5 ธ.ค.61
วันที่ 28 ก.ค.62
วันที่ 12 ส.ค.62
วันที่ 23 ต.ค.62

จานวน 2 ครั้ง

มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเทิด
ทูลพระมหากษัตริย์และชาติ
ร่วมกับเครือข่าย จานวน 2
ครั้ง ดังนี้ ( รอบ 6 เดือน)
1.จัดกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

- วันที่ 13 ตุลาคม 2561

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

จานวน 2 ครั้ง

จานวน 3 ครั้ง

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
บรมนารถบพิตร
2. พิธีทาบุญตักบาตร และ
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
รอบ 9 เดือน
1.กิจกรรมงานพิธีบรม
ราชาภิเษก
2.กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รอบ 12 เดือน
1.กิจกรรมทาบุญเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2.กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว
3.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินี
นารถ พระบรมราชนนีพันปี
หลวง

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

- วันที่ 5 ธันวาคม 2562

-

-

4-7 พฤษภาคม 2562

-

-

3 มิถุนายน 2562

-

-

24 กรกฎาคม 2562

-

-

28 กรกฎาคม 2562

-

-

12 สิงหาคม 2562

-

-

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

- วันที่ 12 – 23
ตุลาคม 2561

-

-

- วันที่ 8 มีนาคม 2562

3,600 บาท

3,560 บาท

-

-

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

- กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี
จานวน 2 ครั้ง
ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม กาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลาย” จานวน 2 ครั้ง
ชุมชนสองฝั่งคลอง (คลองเปรมประชากร
และคลองรังสิตประยูรศักดิ์) จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561
จานวน 40 คน

รายงานผลการดาเนินงาน
จานวน 2 ครั้ง
1.พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย” ชุมชน
สองฝั่งคลอง (คลองเปรม
ประชากรและคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์) จ.ปทุมธานี
2.โครงการอบรมจิตอาสา
“เราทาความดีด้วยหัวใจ”
สาธารณสุขสระบุรรี ่วมใจดูแล
สุขภาพประชาชนด้วยการ
สารวจลูกน้ายุงลายและ
ทาความสะอาดบริเวณ
วัดห้วยประดู่
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

รอบ 6 เดือน

- กิจกรรมเป็นอาสาสมัครในการจัดทา
จานวน 1 ครั้ง
ทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท ชุมชนศรี
สุขพัฒนา ชุมชนธารทองแดง ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ระหว่างวันที่
22,25-26 ธันวาคม 2561
จานวน 11 คน

มีรายงานกิจกรรมเป็น
อาสาสมัครในการจัดทา
ทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ชุมชนศรีสุขพัฒนา ชุมชน
ธารทองแดง ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

วันที่ 22 ,25-26
ธันวาคม 2561

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมบริจาคโลหิต

-กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

1.วันที่ 15 พฤศจิกายน
2561
2.วันที่ 6 มีนาคม 2562
3.วันที่ 26 กรกฎาคม 62
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

-

-

-

-

-

-

มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จานวน 1
กระบวนการ ชือ่ ระบบแจ้ง
ซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์

14 มีนาคม 2562

-

-

มีระบบการจ่ายงบประมาณ
-ดาเนินการติดตาม ปค.5
เดือน ต.ค.2561-มิถุนายน
2562(รอบ 9 เดือน)
รอบ 12 เดือน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ร้อยละ 100

11 มิถุนายน 2562
เมษายน – มิ.ย. 2562

-

-

-

-

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

จานวน 3 ครั้ง

มีการบริจาคโลหิต จานวน
3 ครั้ง ณ โรงพยาบาลพระ
พุทธบาท อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี
มีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
ให้โรงเรียนสาธุประชาสรรค์
สงเคราะห์ อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี

จานวน 1 ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมพัฒนากลไกและระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริตให้มมี าตรฐาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จานวน 2 กระบวนการ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

- การจัดทาแผนควบคุมภายในของ
หน่วยงาน

ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินตามแผนควบคุม
ภายในของหน่วยงาน

- รับเรื่องข้อร้องเรียน

ร้อยละของจานวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการ

ตุลาคม 2561 – กันยายน
2562

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

ดาเนินการตามกระบวนการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขของ
บุคลากรในหน่วยงาน
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการเสริมสร้างความสุข ร้อยละความสาเร็จในการ
ของบุคลากรในหน่วยงานประจาปี 2562 ดาเนิน
(Happinometer)
ตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความสุขของ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
บุคลากรในหน่วยงาน
ประจาปี 2562
- กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความพึงพอใจต่อการได้รับ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ความรู้
ของบุคลากรสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
- กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม ครั้งที่ 1 จานวนบุคลากร
จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างความสุข สคร.4 จ.สระบุรี ทั้งหมด
ตามประเพณีวันสาคัญทางศาสนา (3 ครั้ง) เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
120 คน

ร้อยละ 100

ตุลาคม 2561 – กันยายน
2562

-

-

ร้อยละ 81.38

ดาเนินการแล้ว 13 – 14
กุมภาพันธ์ 2562

35,200
บาท

29,480 บาท

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งที่ 1 = 123 คน

วันที่ 4 มกราคม 2562

-

-

- กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ -จานวนบุคลากรสคร.4 จ.
บุคลากรสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จานวน 20 คน
-จานวนบุคลากรสคร.4 จ.
สระบุรี
จานวน 103 คน

-จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 19 คน
-จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 103 คน

1.วันที่ 20 – 22
กุมภาพันธ์2562
2.วันที่ 11 เมษายน 2562 17,510บาท

17,510 บำท

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรม ให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ทุกเช้าวันพุธทางเสียงตามสาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
จานวน 20 ครั้ง

-จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ทั้งหมด
13 ครั้ง
-จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ทั้งหมด
13 ครั้ง

ผลการใช้งบประมาณ

-

-

-ตุลาคม 2561 – 13
มีนาคม 2562
-เมษายน 2562-19
มิถุนายน 2562

-

-

-

-

-19 มิถุนายน 2562 –
25 กันยายน 2562

-

-

ระยะเวลาดาเนินการ

รอบ 6 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2561 – วันที่ 13 มีนาคม
2562 จานวน 13 ครั้ง
รอบ 9 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม –
12 มิถุนายน 2562 จานวน
9 ครั้ง

-ตุลาคม 2561 – 13
มีนาคม 2562
-เมษายน 2562-19
มิถุนายน 2562

รอบ 12 เดือน
-ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน
2562 – 11 กันยายน
2562 จานวน 10 ครั้ง
- กิจกรรม เชิญชวนออกกาลังกาย
ทุกบ่าย 3 โมงครึ่งทุกวันพุธ
-กิจกรรมเชิญชวนออกกาลังกาย
ทุกบ่าย 3 โมงครึ่งทุกวันพุธ

งบ
ประมาณ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน
ข้อมูล ณ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 13
มีนาคม 2562 จานวน 13 ครั้ง
รอบ 9 เดือน
ข้อมูล ณ
วันที่ 24 เมษายน – 12
มิถุนายน 2562 จานวน 5 ครั้ง
รอบ 12 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน
2562 – 25 กันยายน
2562 จานวน 7 ครั้ง

-มิถุนายน 2562 –
กันยายน 2562

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

- กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
จานวน 33 ครั้ง
(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)) จานวน
32 ครั้ง
-กิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนาเช้าวัน
รอบ 6 เดือน
จันทร์กับเช้าวันศุกร์และนาเสนอคติธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ในการทางานและการดารงชีวิตทุกเช้าวัน
2561 – 30 มีนาคม 2562
จันทร์และวันศุกร์
จานวน 33 ครั้ง

- กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากรเพื่อคัด
กรองความเสีย่ งเบื้องต้น

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
การดูแลสุขภาพของ
บุคลากรที่มภี าวะอ้วนทุก
เดือน(มีนาคม-มิถุนายน
2562)จานวน 4 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – 13
มีนาคม 2562

รอบ 9 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม –
17 มิถุนายน 2562 จานวน
16 ครั้ง

ได้ดาเนินการ ตั้งแต่ 29
เมษายน 2562- 20
มิถุนายน 2562

รอบ 12 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน
2562 – 2 กันยายน 2562
จานวน 19 ครั้ง

ได้ดาเนินการ ตั้งแต่ 21
มิถุนายน 2562- 2
กันยายน 2562

ชั่งน้าหนัก วัดรอบเอว
ส่วนสูง ค่า BMI
จานวน 4 ครั้ง

1 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
1 พฤษภาคม 2562
11 มิถุนายน 2562

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ
-กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจา
ปี 2562
-กิจกรรมเพื่อตรวจสุขภาพชั่งน้าหนัก
เจ้าหน้าที่ทุกคน
กิจรรม ยกย่องเชิดชูผู้ที่ทาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม
ของหน่วยงาน

- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูกฝัง
คุณธรรมที่พึงประสงค์ พระบรมราโชวาท
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรู้
ถึงอันตรายที่เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จานวน 1 ครั้ง

จานวน 3 ครั้ง

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

จานวน 83 ราย

29 พฤษภาคม 2562

51,510บาท

51,510 บาท

3 ตุลาคม 2561
9 มกราคม 2562
3 เมษายน 2562
4 กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 – 13
มีนาคม 2562

-

-

-

30 เมษายน 2562

-

-

ตุลาคม 2561 – 13
มีนาคม 2562

-

-

จานวน 4 ครั้ง

จานวน 1 ครั้ง

จานวน 1 ครั้ง

จานวน 1 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน”สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี ใสสะอาด ร่วม
ต้านทุจริต
ดาเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์
พระบรมราโชวาท พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา และ
ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
จานวน 33 ครั้ง

จานวน 9 ครั้ง

-

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ
- ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นการยกย่องผลจากการ
ประกอบคุณงาม ความดี เป็นตัวอย่าง
(เสนอกรมควบคุมโรค)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จานวน 4 คน

จานวน 2 คน

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมกิจรรมยกย่องเชิดชู
ผู้ที่เป็นต้นแบบและ
ทาความดี จานวน 106 คน
โดยผู้ทไี่ ด้รับการยกย่อง
เชิดชู ได้แก่ พลเรือนดีเด่น
แบ่งเป็นประเภทดังนี้
ประเภทข้าราชการ
1. ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่
น.ส.วราภรณ์
อึ้งพานิชย์
2. ระดับอาวุโส
ได้แก่ นายสุทัศน์ ยิสารคุณ
3. ระดับชานาญงาน
ได้แก่ น.ส.สุรัตน์
เพ็งสมบัติ

4 มกราคม 2562

-

-

-

-

-

-

-

ประเภทลูกจ้าง
ได้แก่
นายระพีศักดิ์ ผ่องอักษร
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมยก
ย่องชมเชยให้รางวัลตอบ
แทนผู้ที่มผี ลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือมีคุณธรรม

31 พฤษภาคม 2562

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
จานวน 98 คน
โดยผู้ทไี่ ด้รับการยกย่องเชิด
ชู ได้แก่ การนาเสนอ
ผลงานวิชาการ ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 ประเภทการนาเสนอ
ด้วยวาจา เรื่อง การประเมิน
ประสิทธิผลการจัดบริการอา
ชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร)ของหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
ในเขตสุขภาพที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้แก่ นางสาวสุพาภรณ์
ดาดง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ประเภทนาเสนอด้วย
โปสเตอร์
เรื่องการประเมินระบบเฝ้า
ระวังวัณโรค (TBCM
Online) พื้นที่เขตสุขภาพที่
4 ปีงบประมาณ 2560
ได้แก่
นายธนาคาร แถมเจริญ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

-

-

-

แบบฟอร์ม 2
ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

จานวน 2 คน

- ส่งเสริมให้บคุ ลากรร่วมกิจกรรมและวัน
สาคัญทางศาสนาและนาหลักคาสอนไป
ปฏิบัติ เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา (เสียงตาม
สาย บอร์ด)

จานวน 3 ครั้ง

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

รอบ 12 เดือน
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น
ของหน่วยงาน จานวน 2
คน ได้แก่
1.นางกาญจนา คงศักดิ์
ตระกูล
2.นายณพพงษ์ บารุงพงษ์
1.ส่งเสริมให้บุคลากรร่วม
กิจกรรมและวันสาคัญทาง
ศาสนาและนาหลักคาสอนไป
ปฏิบัติ เนื่องในวันมาฆะบูชา
จานวน 1 ครั้ง
2.ส่งเสริมให้บุคลากรร่วม
กิจกรรมและวันสาคัญทาง
ศาสนาและนาหลักคาสอนไป
ปฏิบัติ เนื่องในวันวิสาขะบูชา
จานวน 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ

งบ
ประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

18 กุมภาพันธ์ 2562

15 พฤษภาคม 2562

