
 

แบบฟอร์มที่ ๒ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

◻ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
◻ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 
ชื่อชมรม      ชมรมจริยธรรม“คนท าดี”      โทร. ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘  
สถานท่ีตั้ง   ๒๕๔ หมู่ที่ ๖  ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 
ชื่อผู้ประสานงาน นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์      โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๕๑๑๗๙๑  
จ านวนกิจกรรมท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ท้ังสิ้น ๓  โครงการ   ๗  กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน  ๗  กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม      -     บาท 
● จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
● จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  - บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประม

าณ 
ท่ีใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.
๖๔) 

ไตรมาส 

๒ 
(ม.ค.-ม.ีค.

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๕) 

๑.กิจกรรมส่งเสริมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย  
1.1 “พอเพียง”  
- การรณรงค์ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า  
- การใช้ QR Code แทนการ
ใช้กระดาษ  
 6.2 “วินัย”  
- การบันทึกรายมือชื่อ ตาม
เวลาปฏิบัติราชการ 
- การตรงต่อเวลา  
- การแต่งกายประจ าวันตาม
วัฒนธรรมองค์กรเช่นการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์  
 - การด าเนินงาน 5 ส. 
เสมือนเป็นงานประจ า  
- การแยก และทิ้งขยะให้เป็น
ที่ 1.3 “สุจริต” 
 - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง 

 1.การ
ใช้
กระดาษ
และหมึก
พิมพ์ 
ลดลง
ร้อยละ 
2 จาก
ปีงบประ
มาณ 
พ.ศ.
2564 
2.
บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อย
กว่า ร้อย
ละ 70 
3.

1.บุคลากร
ตระหนัก 
ถึง
ความส าคัญ 
เกิด
คุณธรรม 
“พอเพียง”  
“วินัย”       
“สุจริต” 
“จิตอาสา” 
“กตัญญู” 
2.กิจกรรม
ส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้
ใน 
แผนปฏิบัติ
การ 
ส่งเสริม
คุณธรรม 

ไม่ใช้งบ ทุกหน่วยใน
สังกัด 

       / / / / ด าเนินการตามแผน(เริ่ม
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ มีการติดตาม
พบว่าบุคลากรมีการรับรู้
เป้าหมายและอัตลักษณ์
ขององค์กรจากการ
ประกาศนโยบายของ
ผู้บริหาร ประธานการ
ประชุมมีการกล่าวด้าน
คุณธรรม จริยธรรมก่อน
การประชุมในหน่วยงาน
ทุกครั้ง  



โปร่งใส - ไม่น าวัสดุ อุปกรณ์
ทางราชการ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน  
- ใช้ระบบการควบคุมภายใน
ในการปฎิบัติงาน 
1.4 “จิตอาสา” 
- จิตอาสาแบ่งปันน้ าใจและ
สาธารณะประโยฃน์  
1.5 “กตัญญู” 
- ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
หลักศาสนาในทุกศาสนา  
เช่น การท าบุญตักบาตร  
- สืบสานประเพณีไทย เช่น 
งานรดน้ าด าหัวผู้บริหาร/
ผู้สูงอายุ วันสงกรานต์   
-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรม และวันส าคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  
และพระมหากษัตริย์ 

บุคลากร 
ปิดไฟ
เครื่องปรั
บอากาศ 
เมื่อไม่ใช้
งานเป็น
ประจ า
ทุกครั้ง 
 

 

2.โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและ
การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิ
ให้กระท าผิดวินัย 

1.
บุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรม  
100 % 
 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ด้านวินัย
ข้าราชการ 

ไม่ใช้งบ ๑.ชมรม
จริยธรรม 
 

/ / / / ด าเนินการตามก าหนดโย
มีการจัดอบรมด้านวินัย
รวมทั้งป้องกันมิให้ผิด
วินัย 1 ครั้งมีบุคลากร
เข้ารับการอบรม>80 %  
ตลอดทั้งปีไม่มีข้อ
ร้องเรียนด้านวินัย 



๓.โครงการจิตอาสา
สาธารณประโยชน์ในชุมชน/
วัด  
 

1.
บุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรม  
100 % 
 

บุคลากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม ฯ 
มีความพึง
พอใจ 

ไม่ใช้งบ ๑.ชมรม
จริยธรรม 
 

/ / / / บุคลากรร่วมกิจกรรมจิต
อาสาที่จัดโดยอ าเภอ
บ้านธิ ในวันส าคัญต่างๆ
เช่นวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา เป็นต้น 

 
ค ำอธิบำย : ผลส ำเร็จเชิงปริมำณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส ำเร็จเชิงคุณภำพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ..ได้แก่ บุคลากรให้ความร่วมมือ 

ปัญหำ/ข้อสังเกต จำกกำรด ำเนินงำน .. จากการระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด และการขาดงบประมาณให้การด าเนินการบาง
กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป – 
                                                                                                                               ผู้รายงาน       

                                                                                                                         

                                                                                                                       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร)  

                                                                                                                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         
               รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตาม
ก าหนดเวลา ดังนี้  
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 


