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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๔-31 มีนาคม 256๕) 
 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 256๕-30 กันยายน 256๕) 
 
ชื่อชมรม   พอเพียง สุจริต จิตอาสา หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  
สถานที่ต้ัง  ๑๖๖    ถนนมิตรภาพ-โนนสูง   ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐    
ชื่อผู้ประสานงาน  นายประพันธ์  เมี้ยนกลาง  โทรศัพท์   ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘   
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ๑ กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗ กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ไม่ใช้งบประมาณ บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน ไม่ใช้งบประมาณ บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๑๘๖3 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๕) 
1. แต่งต้ังคณะทำงานและจัดทำ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน 

๑ คำสั่ง มี
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   คณะกรรมการร่วมในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนแผนส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 
๒๑๘๖๓ 

๑ แผน มีแผนการ
ดำเนินงานของ

หน่วยงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   หน่วยงานได้ดำเนินงานตาม
แผนงานส่งเสริมคณุธรรมของ
หน่วยงาน ปี ๒๕๖๕ 
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กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๑๘๖3 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.6๔) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.6๕) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.6๕) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๖๕) 
3. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

๒๑๑ คน บุคลากรมี
ความรู้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   มีการประชุมเพื่อถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ 

๔. มีการประชุมให้ความรู้ในเรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำหรับบุคลากร 

๒๑๑ คน บุคลากรมี
ความรู้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   มีการประชุมให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำหรับบุคลากรในสงักัด 

๑๘.  บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๒๑๑ คน บุคลากรมี
ความรู้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
และวันราชพิธีต่าง ๆ 

๖. เกิดเครือข่ายในการสร้าง
หน่วยงานคุณธรรม 

๑๘ แห่ง บุคลากรร่วม
ในการ
ดำเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   สสอ.โนนสูง และ รพ.สต.ในสังกัด 
ได้ร่วมในการสร้างหน่วยงาน
คุณธรรม 

๗. เกิดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
ในกิจกรรมจิตอาสา 

๒๑๑ คน บุคลากรมี
ความ
ภาคภูมใิจได้
ร่วมกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.โนนสูง  ✓   การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
และวันราชพิธีต่าง ๆ 

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
   ๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบโดยทั่วถึง 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงคุณธรรมประจำชาติทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง  สุจริต และจิตอาสา  ซึ่งเป็นแนวทางอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 ๓. การดำเนินงานหลายกิจกรรมต้องใช้การบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ   

 

 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
 ๑. ภาระงานตามจุดบริการ บางหน่วยงานมีอัตรากำลังจำกัด ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมบางกิจกรรมได้    
 ๒. การดำเนินงานเป็นรูปธรรม บางอย่างไม่สามารถทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน    
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ๑. การทำกิจกรรมควรหาเวลาท่ีสามารถเอ้ือนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 
 ๒. กิจกรรมที่จะดำเนินการน้ันควรเห็นผลงานเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าท่ีอยากเข้าร่วมกิจกรรม   
 

 

 

 

ลงช่ือ    ผูร้ายงาน 
 (         นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ) 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 

วันที่   ๑๐    เดือน   มิถุนายน        พ.ศ.   ๒๕๖๕  

ลงช่ือ     
 (      นางนันทนา  ประสิทธ์ิ  ) 
ตำแหน่ง    สาธารณสุขอำเภอโนนสูง   
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
 วันที่   ๑๐  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕  
 


