
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม   จริยธรรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  

สถานที่ต้ัง 254 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

ชื่อผู้ประสานงาน นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์   โทรศัพท์  053-501702  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

1.โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเจ้าหน้าท่ี 
1.1 กิจกรรมอบรมวินัยข้าราชการ จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาวิชาชีพ คุณธรรม 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม ตามค่านยิม ของกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   
- วินัย  
1) ลงบันทึกลายมือช่ือ ตามเวลาปฏิบัติราชการ  
2) บุคลากรมีระเบียบวินัยปฏิบัต ิตามวัฒนธรรมองค์กร 
3)  ตรงต่อเวลานัดหมาย  
4) การทิ้งขยะให้เป็นท่ีและแยกขยะ  
๕) ช่วยเหลืองานผู้อื่นโดยไม่ต้องรอ้งขอ 
๖) มีมนุษยส์ัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคน 
- พอเพียง  
1) กิจกรรมลดการใช้กระดาษ  
- สุจริต  
1) จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส  

          / 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

     1 ครั้ง 
 
 
 
ทุกวันท า
การ 
 
 
 
 
ทุกวันท า
การ 
 
 
 

- มีโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้ง
การป้องกันมิให้
กระท าผดิวินัย 
จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 14 คน 
ประกอบด้วย3 
หนว่ยงานคือสสอ. /
รพ.สต.ห้วยยาบ/ 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

มีรายงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตรวจสอบได ้ 
๒) การเบิกจ่ายเป็นไปตามทีร่ะเบยีบก าหนด  
- จิตอาสา  
1) กิจกรรมแบ่งปนัน้ าใจ  
2) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์  
3) กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วม ในกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดสสอ.
บ้านธิจัดขึ้น เช่นเข้าวัดท าบุญ ฟังธรรมเทศนา เจรญิจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
 

 
 

/ 
 
 

 
 
6 ครั้ง 

รพ.สต.บา้นห้วยไซ 
โดยอบรมในวันท่ี 9 
มีนาคม 2564 
-ร่วมกิจกรรมจิต
อาสาเดือนละ 1 
ครั้ง 

2. 2. โครงการสาธารณสุขบ้านธ ิรวมใจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 2.1 กิจกรรมส่งเสริม เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเ์ช่นลงนามถวายพระ
พรเฉลิมพระเกยีรต ิส่งเสริมใหผู้้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทุกระดับร่วมกิจกรรม
ส าคัญของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษตัริย์ 
  2.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น วันข้ึนปีใหม่และวัน 
สงกรานต ์ 
 2.3 กิจกรรมแต่งกาย ด้วยผ้าไทย สัปดาหล์ะ 1 วัน 
  2.4 กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอาย ุ
 

 

/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

เดือนละ 
1 ครั้ง 
 
 
 
 
อาทิตย์
ละ 2 วัน 

ร่วมกิจกรรมจติ
อาสาระดับอ าเภอ/
ต าบล 
 
 
 
แต่งกายชุดผ้าไทย
ทุกวันพฤหัสบดีและ
วันศุกร์ 

 

3. โครงการส่งเสรมิการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร  
1) ประหยัดกระดาษ กิจกรรม Lean ด้วยส่งหนังสือ ภายนอก / ภายใน ด้วยระบบสาร 
บรรณ 
2) ประหยัดน้ า 
3) ประหยัดไฟ  
3.2 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน เชน่ลดใช้ถุงพลาสติก   
3.3 กิจกรรมเก็บออม ยึดหลัก พอเพียงเพ่ืออนาคตที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

           

/ 

 

 

  
ทุกวันท า
การ 

  
มีมาตรการประหยดั
พลังงานมีการ
รายงานทุก 6 เดือน 

 



กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

4.โครงการสาสุขบ้านธปิันน้ าใจสูส่ังคม  
4.1 กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ตั้งจุดรับบรจิาค เสื้อผ้า / ปฏิทิน
เก่า ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์  
4.2 กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณรอบหน่วยงานในสังกดัทุกเดือน การปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ 
 

         

 

  / 

/  
 
 
6 ครั้ง 

  
 
 
ร่วมกิจกรรมจติ
อาสาปลูกป่าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท างานท้ัง
สสอ./รพ.สต.เดือน
ละ 1 ครั้ง 

 

5.โครงการชมรมจริยธรรมสร้างเครือข่ายต้านการทุจริตจริงจัง เกิดผล เป็นรูปธรรม มี
ความยั่งยืน  
5.1 กิจกรรมสรา้งอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 การแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการหรือชุดสภุาพสเีหลือง ทุกวันจันทร์ 
5.2  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “กระทรวง สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน ทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   เพื่อเป็นไปตาม แนวทาง การขับเคลื่อน แผนแม่บท
ส่งเสริม คุณธรรมกระทรวง สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560- 2564)  
5.3 แต่งตั้งคณะท างานจดัท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรม  
5.4 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคณุธรรมกระทรวงสาธารณสขุ ตามแผนแมบ่ท 
ส่งเสริมคณุธรรม กระทรวง สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
5.5 จัดท าแผนปฏิบัตสิ่งเสริมคณุธรรมของชมชมจริยธรรมประจ าปงีบประมาณ 2564 
5.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการและรายงานผู้บริหารทราบ
ทุก 6 เดือน 

          

 / 

 1 ครั้ง มีการประกาศ
เจตจ านงสจุริต
ผู้บริหาร ในวันท่ี 9 
มีนาคม 2564 ณ 
สสอ.บ้านธิ มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรมฯและจดัส่ง
ได้ทันเวลาที่ก าหนด 

 

6.โครงการควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร 
6.1 กิจกรรมตรวจสอบและควบคมุภายในรพ.สต.ปลีะ 2 ครั้ง 
6.2 จดัส่งแบบประมินการควบคมุภายในตามระยะเวลา( ปค4,ปค.5 ) 
 

 

          / 

 

          /  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 



กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ    

7. โครงการ “คิดดี ชีวิตดี งานด ีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบ 
 

           /  ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

 

 

ลงชื่อ                 ผู้รายงาน 
 (          นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์    ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  
                   เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี     15  เดือน  มีนาคม    พ.ศ. 2564  

 


