
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

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

ชื่อชมรม  จริยธรรมเจ้าหน้าทีสาธารณสขุอ าเภอบ้านธิ หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  

สถานที่ต้ัง 254 หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน    

ชื่อผู้ประสานงาน นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภีร์    โทรศัพท์  053-501702  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 16  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   16  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ ำนวน 7 โครงกำร 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บำท 
 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน  บำท 
 จำกงบประมำณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน  บำท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖4) 
1.โครงการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
เจ้าหน้าท่ี 
1.1 กิจกรรมอบรมวินัย
ข้ำรำชกำร จริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน จรรยำวิชำชีพ คุณธรรม 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม ตำมค่ำนิยม ของ
กระทรวงสำธำรณสุข MOPH 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ   
- วินัย  
1) ลงบันทึกลำยมือช่ือ ตำมเวลำ
ปฏิบัติรำชกำร  
2) บุคลำกรมีระเบียบวินัยปฏิบัต ิ
ตำมวัฒนธรรมองค์กร 
3)  ตรงต่อเวลำนัดหมำย  
4) กำรทิ้งขยะให้เป็นท่ีและแยก
ขยะ  
๕) ช่วยเหลืองำนผู้อื่นโดยไม่ต้อง
ร้องขอ 
๖) มีมนุษยส์ัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงำนทุกคน 
- พอเพียง  
1) กิจกรรมลดกำรใช้กระดำษ  
- สุจริต  
1) จัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องตำม

1 ครั้ง บุคลากร
สาธารณ

สุขมี
คุณธรรม 
จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

ใช้
งบประมาณ 

สสอ.บ้านธิ     บุคลากรสาธารณสุขมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 



ระเบียบ โปร่งใส  
มีรำยงำนเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ตรวจสอบได ้ 
๒) กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมที่
ระเบียบก ำหนด  
- จิตอาสา  
1) กิจกรรมแบ่งปนัน้ ำใจ  
2) กิจกรรมจิตอำสำบ ำเพญ็
ประโยชน ์ 
- 1.3- กิจกรรมส่งเสรมิกำรมีส่วน
ร่วม ในกิจกรรมส ำคญัต่ำง ๆ ที่
หน่วยงำนในสังกัดสสอ.บ้ำนธิจัด
ขึ้น- เช่นเข้ำวัดท ำบุญ ฟังธรรม
เทศนำ เจรญิจิตภำวนำ ในวัน
ธรรมสวนะ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำ 
 
2. โครงกำรสำธำรณสุขบ้ำนธิ 
รวมใจ ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 -2.1 กิจกรรมส่งเสริม เทิดทูน 
สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษตัริยเ์ช่นลงนำมถวำย
พระพรเฉลิมพระเกียรต ิส่งเสรมิ
ให้ผู้บริหำรและเจ้ำหนำ้ที่ใน
หน่วยงำน ทุกระดับร่วมกิจกรรม
ส ำคัญของสถำบันชำติศำสนำและ
พระมหำกษตัริย ์
 - 2.2 กิจกรรมสืบสำนประเพณี

1 เรื่อง บุคลากร
สาธารณ

สุขมี
คาวม

เป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.บ้านธิ     บุคลากรสาธารณสุขมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 



และด ำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
เช่น วันข้ึนปีใหม่และวัน 
สงกรำนต ์ 
- 2.3 กิจกรรมแต่งกำย ด้วยผ้ำ
ไทย สัปดำห์ละ 1 วัน 
  2.4 กิจกรรมกำรแสดงมุทิตำจิต
ต่อผู้เกษียณอำย ุ
 
3. โครงกำรส่งเสรมิกำรด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.1กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกร  
1) ประหยัดกระดำษ กิจกรรม 
Lean ด้วยส่งหนังสือ ภำยนอก / 
ภำยใน ด้วยระบบสำร บรรณ 
2) ประหยัดน้ ำ 
3) ประหยัดไฟ  
3.2 กิจกรรมลดภำวะโลกร้อน 
เช่นลดใช้ถุงพลำสติก   
3.3 กิจกรรมเก็บออม ยึดหลัก 
พอเพียงเพ่ืออนำคตที่ดี โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

6 ครั้ง องค์กร
ได้รับการ
ยอมรับ
เป็น

องค์กร
คุณธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.บ้านธิ     บุคลากรสาธารณสุขมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นคุณธรรม 

4. โครงกำรสำสุขบ้ำนธิปันน้ ำใจสู่
สังคม  
4.1 กิจกรรมบริจำคสิ่งของเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ เช่น ตั้งจุดรับ
บริจำค เสื้อผ้ำ / ปฏิทินเก่ำ ที่ใช้
แล้วเพื่อน ำไปมอบให้หน่วยงำนท่ี

1 แหง่ องค์กร
ได้รับการ
ยอมรับ
เป็น

องค์กร
คุณธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.บ้านธิ     องค์กรได้รับการยอมรับเป็น
องค์กร 



เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน ์ 
4.2 กิจกรรมท ำควำมสะอำด
บริเวณรอบหน่วยงำนในสังกัดทุก
เดือน กำรปลูกต้นไม้ในที่
สำธำรณะ 
 
5.โครงกำรชมรมจริยธรรมสร้ำง
เครือข่ำยตำ้นกำรทุจรติจริงจัง 
เกิดผล เป็นรูปธรรม มีควำมยั่งยืน  
5.1 กิจกรรมสรำ้งอัตลักษณ์ของ
หน่วยงำน 
 กำรแต่งกำยด้วยเครื่องแบบ
ข้ำรำชกำรหรือชุดสุภำพสีเหลือง 
ทุกวันจันทร์ 
5.2  กิจกรรมประกำศ
เจตนำรมณ์วันต่อต้ำน คอร์รัปชัน
สำกล (ประเทศไทย) ภำยใต้
แนวคิด “กระทรวง สำธำรณสุขใส
สะอำด ร่วมต้ำน ทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564   เพื่อ
เป็นไปตำม แนวทำง กำร
ขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมกระทรวง สำธำรณสุข 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560- 2564)  
 5.3 แต่งตั้งคณะท ำงำนจดัท ำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคณุธรรม  
5.4 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมคณุธรรมกระทรวง

1 ครั้ง ไม่พบ
การการ
ทุจริต
ด้าน

การเงิน/
พัสดุ/

จัดซื้อจัด
จ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.บ้านธิ     ไม่พบการการทุจริตด้านการเงิน/
พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่มีข้อร้องเรียนหน่วยงานด้าน
การทุจริต 



สำธำรณสุข ตำมแผนแม่บท 
ส่งเสริมคณุธรรม กระทรวง 
สำธำรณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2560-2564) 
5.5 จัดท ำแผนปฏิบัตสิ่งเสริม
คุณธรรมของชมชมจริยธรรม
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
5.6 ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
และรำยงำนผู้บริหำรทรำบทุก 6 
เดือน 
6.โครงกำรควบคุมตรวจสอบ
ภำยในองค์กร 
6.1 กิจกรรมตรวจสอบและ
ควบคุมภำยในรพ.สต.ปีละ 2 ครั้ง 
6.2 จดัส่งแบบประเมินกำร
ควบคุมภำยในตำมระยะเวลำ( ปค
4,ปค.5 ) 
 

1 ครั้ง บุคลากร
มีความ

ผูกพันใน
องค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสอ.บ้านธิ     ไม่มีข้อร้องเรียนหน่วยงานด้าน
การทุจริต 

7. โครงกำร “คิดดี ชีวิตดี งำนด ี
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูบุคลำกร
ต้นแบบ 
 

         

 

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

 

 



 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 1.ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น 2.บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมจีิตอาสาในการปฏิบัติงานในในและนอกเวลาราชการ 3.มีแนวทางนโยบาย/กฏหมายควบคุมก ากับการปฏิบัติงานอย่าง
เข้มงวด   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 บุคลากรมีจ านวนน้อยแต่ภาระงานมาก งบประมาณมีจ ากัด   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
    
 

 

 

 

 

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

 


