
แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 31 มีนาคม ๒๕๖๕) 
 รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 30 กันยายน ๒๕๖๕) 
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมและการสร้างสุขในองค์กร หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา  โทรศัพท์ 054-497228  
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น......6.......กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5........4......กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม.......- .....บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน .......- .....บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน ...-...บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๕) 
1.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชมรม
จริยธรรมและการสร้างสุขในองค์กร 

2 ครั้ง - มี 
แผนการ ด 

าเนินงาน 

- สสอ.ปง  
 

 

   คณะทำงาน จำนวน 13 คน 

รับทราบบทบาทหนา้ที่และภารกจิ 

๒. กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร โดย ๑๒ ครั้ง - มีการ - สสอ.ปง     คณะจนท. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
ส่งเสริมการสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธ ิ  ดำเนินการ   ประจำเดือน ได้ร่วมสวดมนต์ไหว ์
ก่อนการประชุมประจำเดือน  อย่าง   พระ ทำสมาธ ิ

  ต่อเนื่อง    



 
กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้(บาท) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง 
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๕) 
3. กิจกรรมบริจาคโลหิต ๔ ครั้ง - มีผู ้

บริจาค 
โลหิตตาม 

เป้าหมาย 

- สสอ.ปง     ร่วมกิจกรรมบริจาค จำนวน 2 

ครั้ง มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต  

จำนวน 10 คน 

4. ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี/พธิีทาง 

ศาสนา/พิธีตามวัฒนธรรมประเพณี และ 

วันสำคัญต่างๆ 

60 คน - มีสมาชิก 

ชมรมฯ 

เข้าร่วมทุก 
กิจกรรม 

      คณะจนท. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมใน 

วัน สำคั ญ ต่ างๆ ทุ ก วั น ส าคั ญ 

จ านวน 56 คน 

5. กิจกรรมโครงการปฏิบัตธิรรมนำสุข 

ชมรมจริยธรรมและการสร้างสุขใน 

องค์กร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

60 คน - สมาชิก 

ชมรมฯ 

สามารถ  
นำมาปรับ 

ใช้ในชีวิต 

ประจำวัน 

และการ 

ทำงานได้ 
- เกิด 
องค์กรที่ม ี

ความสุข 

      ยังไม่ได้ดำเนินการ 

6. กิจกรรมเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้การ 

ดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ในองค์กรและชุมชน 

๑ ครั้ง - มี กิจกรรม/ 
แผนงานใน 
ปีต่อไป 

      ยังไม่ได้ดำเนินการ 



คำอธิบาย : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คณุภำพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนนิงาน 
ทำให้สมาชิกในชมรม มีความรัก ความสามคัคี ทำงานร่วมกัน เพิ่มมากข้ึน และทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความเข้มแข็ง  

 
 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
- 

 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
- 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ  ผู้รายงาน 
  (นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา) 

         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      
                          เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                   วันท่ี 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

หมายเหต ุ ส่งข้อมูลรายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ผา่นทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์ที ่
PHAYAOMOPH@HOTMAIL.CO.TH กลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา และ 

MOPH.MORAL@GMAIL.COM ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ำนการทุจรติ กระทรวงสำธารณสุขตามกำหนดเวลดงันี ้
(๑) รอบ ๖ เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ (๒) รอบ ๑๒ เดือน จดัส่งข้อมลูภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

mailto:phayaomoph@hotmail.co.th
mailto:moph.moral@gmail.com

