
 

แบบฟอรมท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-30 กันยายน 256๔) 
 
ชื่อชมรม   พอเพียง สุจริต จิตอาสา หนวยงาน    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  
สถานท่ีต้ัง  ๑๖๖    ถนนมิตรภาพ-โนนสูง   ตําบลโนนสงู  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐    
ชื่อผูประสานงาน  นายประพันธ  เมี้ยนกลาง  โทรศัพท   ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘   
จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น ๑ กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗ กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ไมใชงบประมาณ บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน ไมใชงบประมาณ บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน -  บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 

 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๑๘๖3 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.6๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.6๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

1. แตงตั้งคณะทํางานและจัดทํา
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสรมิ
คุณธรรมของหนวยงาน 

๑ คําส่ัง มี
คณะกรรมกา
รขับเคล่ือน

แผน 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     คณะกรรมการรวมในการ
ดําเนินการขับเคล่ือนแผนสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน ประจําป 
๒๑๘๖๓ 

๑ แผน มีแผนการ
ดําเนินงาน

ของ
หนวยงาน 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     หนวยงานไดดําเนินงานตาม
แผนงานสงเสริมคุณธรรมของ
หนวยงาน ป ๒๕๖๔ 
 
 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๑๘๖3 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ๖3) 

3. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคณุธรรม ป ๒๑๘๖๓ กับ
บุคลากรในหนวยงาน 

๒๑๐ คน บุคลากรมี
ความรู 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ถ า ย ท อ ด
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงาน ประจําป ๒๕๖๔ 

๔. มีการประชุมใหความรูในเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน
สําหรับบุคลากร 

๒๑๐ คน บุ ค ล า ก ร มี
ความรู 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     มีการประชุมใหความรูเร่ืองการ
ป อ งกั นผลประ โยชน ทั บ ซ อน
สําหรับบุคลากรในสังกัด 

๑๘.  บุคลากรไดเขารวมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

๒๑๐ คน บุ ค ล า ก ร มี
ความรู 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
และวันราชพิธีตาง ๆ 

๖. เกิดเครือขายในการสราง
หนวยงานคุณธรรม 

๑๘ แหง บุคลากรรวม
ในการ
ดําเนินงาน 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     สสอ.โนนสูง และ รพ.สต.ในสังกัด 
ได ร วมในการสร า งหน วย งาน
คุณธรรม 

๗. เกิดกิจกรรมชวยเหลือสังคม 
ในกิจกรรมจติอาสา 

๒๑๐ คน บุ ค ล า ก ร มี
ค ว า ม
ภาคภูมิใจได
รวมกิจกรรม 

ไมใช
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง     การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
และวันราชพธิีตาง ๆ 

 

หมายเหตุ: ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 



 

ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
   ๑. มีการประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบโดยท่ัวถึง 
 ๒. เจาหนาท่ีตระหนักถึงคุณธรรมประจําชาติท้ัง ๔ ประการ ไดแก พอเพียง  สุจริต และจิตอาสา  ซึ่งเปนแนวทางอัตลักษณของหนวยงาน 
 ๓. การดาํเนินงานหลายกิจกรรมตองใชการบูรณาการรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ   

 

 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
 ๑. ภาระงานตามจดุบริการ บางหนวยงานมีอัตรากําลังจํากัด ทําใหไมสามารถเขารวมบางกิจกรรมได    
 ๒. การดําเนินงานเปนรูปธรรม บางอยางไมสามารถทําใหเห็นภาพท่ีชัดเจน    
 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
 ๑. การทํากิจกรรมควรหาเวลาท่ีสามารถเอ้ือนใหเจาหนาท่ีเขามารวมกิจกรรมไดมากท่ีสดุเทาท่ีจะทําได 
 ๒. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการน้ันควรเห็นผลงานเปนรูปธรรมเพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหเจาหนาท่ีอยากเขารวมกิจกรรม   
 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (              นายประพันธ  เมี้ยนกลาง ) 
ตําแหนง        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี   ๒๙  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 



 
 
 


