
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
 
ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร หน่วยงาน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 

สถานที่ต้ัง ต ำบลวัฒนำนคร อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 

ชื่อผู้ประสานงาน นำยนภำพล วสนำท.....โทรศัพท์.....๐๘๑๓๗๗๙๙๐๘..... 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 10 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  - บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
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) 

 

๑.จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 

 มีค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำนคร 

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

/    มีค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำนคร 



2. กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมำภิบำลแก่
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสงักัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
วัฒนำนคร 

จ ำนวนข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงที่เข้ำ
ร่วมประชุม 

  ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

 /   ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสงักัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
วัฒนำนครปฏิบัติงำนภำยใต้
วินัย คุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมำภิบำล 

3. กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์
ต่อต้ำนกำรทุกจริต ประจ ำปี 
๒๕๖4 

 เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุจริต 

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

/    เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุจริต 

๔.กิจกรรมพัฒนำกระบวนกำร
สื่อสำรโดยใช้สนทรียสนทนำให้
เป็นวัฒนธรรมในกำรอยู่ร่วมกันใน
องค์กร 

 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

  /  เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรสื่อสำรที่
เข้ำใจกันมำกข้ึน 

๕.กิจกรรมเรื่องเล่ำควำมดีจัดท ำ
สื่อถ่ำยทอดกำรท ำควำมดีของคน
ในองค์กร 

จ ำนวนเรื่องเล่ำ   ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

/ / / / มีเรื่องเล่ำควำมดีจำก
เจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวน 2 เรื่อง 

๖.กิจกรรมสร้ำงระบบกำรยอมรับ
ควำมซื่อสัตย์ กำรตรงต่อเวลำ 
กำรมีสัมมำคำรวะ กำรใช้ท่ำทำง
วำจำที่สุภำพ กำรขอโทษและกำร
ให้อภัย 

 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

  /  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
ตรงต่อเวลำมีสัมมำคำรวะ 
กำรใช้ท่ำทำงวำจำที่สุภำพ 
กำรขอโทษและกำรให้อภัย 

๗.กิจกรรมจัดท ำคู่มือส ำหรับ
ประชำชนหรือผู้มำติดต่อตำม
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนและผู้มำติดต่อ 

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

/    มีคู่มือส ำหรับประชำชนหรือผู้
มำติดต่อตำมพระรำชบัญญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ 

๘.จัดให้มีกลไกรับฟังข้อคิดเห็น/ จ ำนวนข้อคิดเห็น   ส ำนักงำน / / / / มีกำรด ำเนินงำนเรื่อง



ข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอก และข้อเสนอแนะ
จำกบุคคลภำยนอก 

สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

ร้องเรียน มีช่องทำงกำร
ร้องเรียนและ Flow chart 
แสดงข้ันตอนกำรร้องเรียนแก่
ประชำชน 

๙.ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรงำนบุคคล เปิดเผยชัดเจน 
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้/ 

 ร้อยละของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงทรำบหลักเกณฑ์กำร
เลื่อนเงินเดือน 

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

/    แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เอ้ือ
ต่อกำรส่งเสริมสร้ำงสมรรถนะ
และขีดควำมสำมำรถของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในกำร
พัฒนำตน และพัฒนำงำน 

10.กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนกำรประชุม 

จ ำนวนครั้งกำรจัด
กิจกรรม 

  ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำ
นคร 

/ / / / มีกำรสวดมนต์ไหว้พระก่อน
กำรประชุมประจ ำเดือน
จ ำนวน 3 ครั้ง 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ ำนวนคน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 1. กำรให้กำรสนับสนุนของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนในกำรให้จัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่วำงไว้ 
 2. กำรให้กำรยอมรับซึ่งกันและกันของเจ้ำหน้ำท่ี กำรมี Mindset ที่ดีในกำรใช้ชีวิตและกำรด ำเนินงำน 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
      กำรด ำเนินกิจกรรมบำงกิจกรรมไม่เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำ แต่ยังมีกำรด ำเนินกิจกรรมปรับกิจกรรมให้มคีวำมเหมำะสมตำมห้วงระยะเวลำ 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป   
 ปรับแผนให้มีควำมสอดคล้องและเช่ือมโยงกำรแผนงำนอื่นๆ เพื่อบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนไม่เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อน   

 

ลงช่ือ   ผู้รายงาน 
                  (นำยนภำพล วสนำท) 
                ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                              เลขำนุกำรชมรมจริยธรรม 
                   วันที่ 9 เดือน สิงหำคม 2564 


