
 
 

 

 

 
 
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คำนำ 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภู มิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน  

(๑ ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) ไดรายงานการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล

การดำเนินงาน และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตำบลในสังกัด ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ซึ่งดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งการ

ดำเนินงานในแตละโครงการสำเร็จและบรรลุเปาหมายทีว่างไวตามกรอบทิศทางในดำเนินการคุณธรรม จริยธรรม 

ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการ ดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) จนสำเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว 

และหวงัเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจตอไป 

 

      กลุมงานบริหารทั่วไป 

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

 

 
 
 

  



 
 

 
สารบัญ 

 
               หนา 

 
 - คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม        ๑   
   ชมรม STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรปัชั่น 
 - แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน     ๒ - ๔ 
   ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ  ๕ - ๖ 
   ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 - แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ๗ - ๙ 
   ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

คำส่ังสำนกังานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
ท่ี    ๗ / ๒๕๖3 

เรื่อง แตงต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชมรม STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชั่น 
 
 ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่ อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   
ฉบับที่  ๑  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบั ติการสงเสริมคุณธรรมของ 
ทุ กหน วยงาน  และกระทรวงสาธารณ สุข  จั ดทำแผนแม บทส งเสริม คุณ ธรรม  กระทรวงสาธารณ สุ ข  ฉ บับที่  ๑  
(พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ -๒ ๕ ๖ ๔ ) เป น ไป ต าม แน วท างก ารขั บ เค ลื่ อ น แผ น แม บ ท ส ง เส ริม คุ ณ ธรรม แ ห งชาติ  ฉบั บ ท่ี  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น 

ฉะนั้น เพื่อใหการขบัเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม สำนกังานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เปนไปดวยความเรียบรอย และ 
มีประสิทธิภาพ จึงใหยกเลิกคำสั่งท่ี 16/2562 และแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชมรม STRONG สาธารณสุข 
นาบอนรวมใจหางไกลคอรัปช่ัน  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  โดยมีองคประกอบ หนาที่ และอำนาจ ดังตอไปน้ี.- 

๑. องคประกอบ 
๑.๑ นางณิชมน  รัตนคช                  สาธารณสุขอำเภอนาบอน ประธาน
๑.๒ นายวีระศักด์ิ  ประดาศกัดิ์          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองประธาน
๑.๓ นางสุชาดา  จักรชวย              ผอ.รพ.สต.บานคลองจัง   คณะทำงาน
๑.๔ นายอรรฆพร  สุวรรณ              ผอ.รพ.สต.บานกองเสา   คณะทำงาน
๑.๕ นางทศา  รตันพันธุ                  ผอ.รพ.สต.บานหนองดี  คณะทำงาน
๑.๖   นายระบิล  รักอาชีพ                 ผอ.รพ.สต.บานสี่แยก คณะทำงาน
๑.๗   นายสินธุชัย  สวนจันทร             ผอ.รพ.สต.บานไสยูงปก คณะทำงาน
1.8 นายพิเชษฐ จติรวิบูลย               ผอ.รพ.สต.บานหนองยาง คณะทำงาน
1.9  นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ           เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและเลขานุการ
1.10 นายอนนัต  รอดสั้น                 เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
1.11 นายวชิระ ขนานชี                   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

๒. หนาทีแ่ละอำนาจ 
 2.1 ใหคณะทำงานมีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน  

กับเปาหมายการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดทำเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ชมรม STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกล
คอรัปชั่น  และดำเนินการขับเคล่ือนแผน ฯ ดังกลาว โดยสรางการรับรูและความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ชมรม STRONG สาธารณสุข
นาบอนรวมใจหางไกลคอรัปช่ัน  ใหแกบุคลากรในหนวยงาน  

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดสง 
ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 2.4 ดำเนนิการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง ณ วนัท่ี   ๗   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

นางณิชมน  รัตนคช 

สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

-๑- 



 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม    STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชัน่     หนวยงาน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานท่ีต้ัง 412/2 ถ.ราษฎรบำรุง 2 ซอย 2  ม.11 ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 

ชื่อผูประสานงาน   นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   โทรศัพท  0 7549 1192 , 08 6683 3599 

จำนวนบุคลากรในหนวยงาน   44   คน 

จำนวนกลุมเปาหมาย    44   คน 

จำนวนกิจกรรมทีด่ำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    1  โครงการ  2  กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม          59,400.- บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน   บาท 

 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน             59,400.- บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 สรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกรองคกรใหบุคลากรตระหนักและตอตานทุจริตทุกรูปแบบ 

 ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12  เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 บุคลากรทางดานสาธารณสุขมีความเขาใจ และมคีวามตื่นรูดานจริยธรรมในจิตใจ 

 บุคลากรทางดานสาธารณสุขในการทำงาน ประชาชนไดรบับริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ด ี
 

-๒- 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรมการประกาศนโยบาย
และขอตกลงสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมหนวยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบาย มารตการ
และขอตกลงการปองกันทุจริตใน
หนวยงาน 
1.2 ประกาศนโยบาย มาตรการ
และขอตกลงในการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 
 1.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
ในสื่อสาธารณะตาง ๆ  

- หนวยงานมี
เปาหมายและ
แนวทางขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม
ชัดเจน 
- หนวยงานมี
เปาหมายและ
แนวทางขับเคลื่อน 
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศใน
การทำงาน 
- บุคลากรเขาใจ
และตื่นรูคุณธรรม 
จริยธรรมองคกร 

 

คณะกรรมการ
และคณะทำงาน

ชมรมฯ 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 

แหง 
 

บุคลากร 
 จำนวน 
44  คน 

การมีสวน
รวมของ
ผูบริหาร

และ
บุคลากร 

- / - - -  

 

 

ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน                  
                      7  ธ.ค. 63 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
            (นางณชิมน  รัตนคช) 
ตำแหนง      สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
                     7  ธ.ค. 63 

-๓- 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมการดำเนินงานตามหลัก 
“พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา” 
 3.1 ฝกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/เวทีประกาศมาตรการ
เพื่อบังคับใชเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  

- พัฒนาการ
ดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ
คุณธรรม ความ
โปรงใสและธรรม 
-บังคับใชมาตรการ
ตาง ๆ และ
มาตรฐานดาน
จริยธรรม
ขับเคลื่อนคุณธรรม
หนวยงาน 

 

คณะกรรมการ
และคณะทำงาน

ชมรมฯ 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 

แหง 
 

บุคลากร 
 จำนวน 
44 คน 

มีมาตรการ
บังคบัใช

เปน
มาตรฐาน
เดียวกัน 

59,400.- - ๑๙,๘๐๐.- ๑๙,๘๐๐.- ๑๙,๘๐๐.-  

4.กิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมฯและสรางสขุองคกร 
(Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ติดตามผลการดำเนินงานรวมกับ
การประชุมประจำเดือนทุกเดือน  

- สงเสริมความ
รวมมือและการมี
สวนรวมขับเคลื่อน
คุณธรรมของ
บุคลากรใน
หนวยงาน 

 บริการใน
สังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
 จำนวน 
44 คน 

ยกระดับ
คุณธรรม
และการ
สงเสริม 
Happy 
MOPH 

- / / / /  

รวม     10,000.- - - 10,000.- -  

 

 ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน                  
                      7  ธ.ค. 63 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
            (นางณิชมน  รัตนคช) 
ตำแหนง      สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
                       7  ธ.ค. 63 

-๔- 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓-31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๔-30 กันยายน 256๔) 

 ชื่อชมรม    สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชั่น     หนวยงาน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สถานท่ีต้ัง  412/2 ถ.ราษฎรบำรุง 2  ซอย 2  ม.11  ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 

   ชื่อผูประสานงาน   นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   โทรศัพท  0 7549 1192 , 08 6683 3599 

  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแลว ยังมิไดดำเนินการ    

1. กิจกรรมการประกาศนโยบายและขอตกลงสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมหนวยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบายและขอตกลงในหนวยงาน 
 1.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธในสื่อสาธารณะตาง ๆ 
 

/  หนวยบริการ
ในสังกัด 

7 
แหง 

บุคลากร 
จำนวน 

4๔ 
คน 

- หนวยงานมี
เปาหมายและ
แนวทางขับเคลื่อน
คุณธรรม จรยิธรรม
ชัดเจน จำนวน 7 
แหง 
- บุคลากรรวม
ประชุมแลกเปลีย่น
ทำความเขาใจและ
ตื่นรูคณุธรรม 
จริยธรรมองคกร 
จำนวน 
4๓ คน 
 
 

 

แบบฟอรมที่ 2 

-๕- 



กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแลว ยังมิไดดำเนินการ    

2. โครงการอบรมและสรางความเขาใจในหลักคุณธรรมแกบุคลากรและสมาชิกชมรมฯ 
 2.1 ประชาสัมพันธสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูสนใจ 
 2.2 /ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทพีัฒนาความรู 
 2.3 ประเมินระดับคุณธรรมและการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนรากฐานขอมูลพัฒนาตอเน่ือง 

/  บุคลากร 
ในสังกัด 
จำนวน 
4๔ คน 

จัดอบรมฯ เมื่อวันที่
๕ ก.พ.๖๔  มี
บุคลากรเขารวม
อบรมฯ ๔๐ คน 

 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมการดำเนินงานตามหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา” 
 3.1 ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/เวทีประกาศมาตรการเพ่ือบังคับใชเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

/  หนวยบริการ
ในสังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
จำนวน 
4๔คน 

 

4.กิจกรรมเสวนาเพ่ือพฒันาคณุธรรมฯและสรางสุของคกร (Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ติดตามผลการดำเนินงานรวมกับการประชุม
ประจำเดือนทุกเดือน 

/  บริการใน
สังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
 จำนวน 
4๔ คน 

 
12 ครั้ง 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและการ

สรางสขุองคกรรวม
ในเวทีประชุม
ประจำเดือน 

ต.ค.6๓ - มี.ค.6๔ 
รวม  

6 ครั้ง/ 4๔ คน 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตำแหนง   เจาพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน 
                  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
               ๙  มีนาคม  256๔ 

-๖- 



 

แบบฟอรมที่ 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    STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชั่น     หนวยงาน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานท่ีต้ัง  412/2 ถ.ราษฎรบำรุง 2  ซอย 2  ม.11  ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 
ชื่อผูประสานงาน   นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   โทรศัพท  0 7549 1192 , 08 6683 3599 
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น  4 กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 4 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม    59,400.- บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน        -         บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน 59,400.- บาท 
รายละเอียด ดังนี ้

 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนนิการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

  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. กิจกรรมการประกาศนโยบายและ
ขอตกลงสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม
หนวยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบายและขอตกลงใน
หนวยงาน 
 1.2 การสื่อสาร ประชาสมัพันธในสื่อ
สาธารณะตาง ๆ 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 แหง 

บุคลากร 
จำนวน 
4๔ คน 

 - สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

๕ ต.ค.6๓    - หน วยงานมี เป าหมายและแนวทางขับ เคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรมชัดเจน จำนวน 7 แหง 
- บุคลากรรวมประชุมแลกเปลี่ยนทำความเขาใจและ
ตื่นรูคณุธรรม จริยธรรมองคกร จำนวน 4๓ คน 

-๗- 



2. โครงการอบรมและสรางความเขาใจ
ในหลักคุณธรรมแกบุคลากรและสมาชิก
ชมรมฯ 
 2.1 ประชาสัมพันธสรางการมีสวนรวม
ของบุคลากรและผูสนใจ 
 2.2จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/
เวทีพัฒนาความรู 
 2.3 ประเมินระดับคุณธรรมและการ
พัฒนาตนเองเพื่อเปนรากฐานขอมูล
พัฒนาตอเนื่อง 

บุคลากร 
ในสังกัด 
จำนวน 
4๔ คน 

 

4,000 
40,000 

สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

  ก.พ.๖๔ ๕ ก.พ.๖๔  
- 

จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารบุคลากรในสังกัด  
เขารวมจำนวน 4๐ คน 3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

การดำเนินงานตามหลัก “พอเพียง วินยั 
สุจริต จิตอาสา” 
 3.1 ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
เวทีประกาศมาตรการเพื่อบังคับใชเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

หนวย
บริการใน

สงักัด 
7 

แหง 
 

บุคลากร 
จำนวน 
4๔ คน 

4.กิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาคุณธรรมฯ
และสรางสุของคกร (Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ติดตามผลการดำเนินงานรวมกับการ
ประชุมประจำเดอืนทกุเดือน 

บริการใน
สังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
 จำนวน 
4๔ คน 

 
12 ครั้ง 

 - สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

๕ ต.ค.6๔ 
๕ พ.ย.6๔ 
๕ ธ.ค.6๔ 

๕ ม.ค.6๔ 
๕ ก.พ. 6๔ 
๕ มี.ค. 6๕ 

 

  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเพื่อพัฒนาคณุธรรมและ
การสรางสขุองคกรรวมในเวทีประชุมประจำเดือน 

ต.ค.๖๓-มี.ค.6๔ 
รวม  6 ครั้ง/ 4๔ คน 

 

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

 

-๘- 



ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงาน 
 1. อำเภอขนาดเล็ก มีบุคลากรไมมากเกินไป ทำใหบริหารจัดการ กำกับดูแลบุคลากรไดมีประสิทธภิาพ และมีขอปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีนอย    
 2. ความรวมมือ รวมใจ และความสามัคคีของบุคลากร   

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดำเนินงาน 
 1. กลุมพนักงาน/ลูกจางยังขาดความรูความเขาใจ   
 2. ภารกิจปกติของบุคลากรที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัด งานไมสมดุลกับบุคลากรที่มี ทำใหภารกิจอาจไมไดจามประสงคในบางสวน   

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตำแหนง   เจาพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน 
                  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
               ๙  มีนาคม  256๔ 

 
 
 
 

-๙- 



 
 
 
 


