
แบบฟอรมท่ี 2 
 

แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน   

อำเภอหนองหาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 

() รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

(   ) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566)  
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน  

หนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน 

สถานที่ตั้ง   หมูที่ 19 ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

ชื่อผูประสานงาน   นายปริญญ  สรอยวิทยา  โทรศัพท 083 357 7912-2 
 

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น   9  แผนงาน/กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่มีการดำเนินการจริง ทั้งสิ้น 9  แผนงาน/กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  6  เดือน รวม ...............   บาท 

 จากงบประมาณของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน    บาท 

 จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  0  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 



 

กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๑)แผน จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
-จัดกิจกรรมรวมกลุมเจาหนาที่ประกาศเจตนารมณ 
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย 
- การเขารวมงานพิธีวันสำคญั เชน วันเฉลิมพระชน
พรรษา 
- การรับ-สง เสด็จเชื้อพระวงศทุกพระองค   
-กิจกรรม ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เชน วันเฉลิม
พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระ
ราชินี  วันปยมหาราช  
 

๑. จนท.เขารวม
กิจกรรม ๘๐% 

ขาราชการ/ลูกจาง
เปนขาราชการที่ดี 
ปฏิบัติราชการดวย
ความทุมเท 

 กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป 

ประกาศ
เจตนารม
ณ/จดัทำ
แผนงาน 

ดำเนินก
าร 

ดำเนินก
าร 

ประเมิน
ผล 

จนท.รอยละ90เขารวมพิธีที่
ไดรับมอบหมาย 
*ประกาศเจตรมณ ที่ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองหาน 
*จิตอาสาวันสวรรคต ร.๙ ๑๓  
ต.ต  ๖5  วันปยะมหาราช ๒๓ 
ต.ค ๖5 

๒) แผนสงเสริมหนวยงาน/บุคลากรคุณธรรม
จริยธรรม 
-ประกวดหนวยงานคณุธรรม 
-ประกวดคนดศีรสีาธารณสุข 
-ประกวดเรื่องเลา 
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
 
 
 
 
 

 
๑.หนวยงานเขารวม
ประกวดหนวย
คุณธรรม ๕๐% 

 
สสอ.หนองหาน มี
หนวยงานตนแบบ 
และบุคคลตนแบบ 

  
กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป 

ประชุม
แลกเปลีย่
นเรียนรู 

สงเสริม
ให รพ.
สต.
ดำเนินง
าน
หนวยงา
น
คุณธรร
ม 

  รพ.สต.ดำเนินงานหนวยงาน
คุณธรรม 14 แหง 
 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๓) แผน องคกรแหงความพอเพียง 
กิจกรรม การใชวัสดุสำนักงานดวยความคุมคาและ
ประหยดั 
- การใชกระดาษ A4 ๒ หนา 
- การเบิกวัสดสุำนักงาน งานบาน งานครัวอยาง
สมเหตุสมผล 
- การจัดการสตอกคงคลังอยางมปีระสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
-มีการติดตั้งพลังแสงอาทิตย 

 
๑. การใชกระดาษ 
๒ หนา 
๒ การควบคมุสตอก
คงคลังไมเกิน ๓ 
เดือน 
 

 
๑. ปริมาณการ
สั่งซื้อกระดาษลดลง 
5%  
๒. วัสดคุงคลังไม
เกิน ๓ เดือน 
๑. หนวยการใช
ไฟฟา/น้ำประปา
ของ  ลดลง รอยละ 
๕ 

  
กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป 

 
จัดทำ/
ประกาศ
นโยบาย 

 
ดำเนินก
าร 

 
ดำเนินก
าร 

 
ประเมิน
ผล 

 
*ปริมาณการซื้อกระดาษ A๔
ลดลง 
 
*มีมาตรการกำหนดเวลา 
  เปด-ปดแอร 
*คาน้ำ   ลดลงรอยละ๕  
 
*คาไฟ  ลดลงรอยละ ๒๐ 

๔) แผน การมีวินัย     
กิจกรรม การทำงานตรงตอเวลา 
- กำหนดเวลาทำงานตอนเชา ไมเกิน เวลา๐๘.๓๐ 
น.  
- การรวมเคารพธงชาติทุกเชาวันจันทร  
-การอบรมความรูเรื่องวินัยขาราชการ/จรรยาบรรณ 
ราชการ 
 

 
๑. จนท.เขารวม
กิจกรรม ๑๐๐% 

 
เจาหนจาที่มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และหนวยงาน 

 กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป 

จัดทำ/
ประกาศ
นโยบาย 

ดำเนินก
าร 

ดำเนินก
าร 

ประเมิน
ผล 

 
*มีการเขาแถวเคารพธงชาติทุก
เชาวันจันทร     รอยละ50 
 
*ขาราชการทุกคน  มีความรู
เรื่องระเบยีบ วินัย  
จรรยาบรรณขาราชการ 

-กิจกรรมการใสหมวกกันนอค   ใสเข็มขัดนริภัย 
เวลาขับรถจักรายานยนต / รถยนต 

-จนท.ใสหมวก
กันนอค รอยละ
๑๐๐ % 
 

จนท.มีความ
ปลอดภัยในชีวิตละ
ทรัพยสิน 

 กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป 

แจง
นโยบาย 

ดำเนินก
าร 

ดำเนินก
าร 

ประเมิน
ผล 

จนท.รอยละ๑๐๐ คาดเข็มขดั
นิรภัย  ใสหมวกกันนอค 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๕) แผน สุจริต      
  กิจกรรม ควบคุมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม
ราคากลาง 
- มีการจัดซื้อจดัจางที่โปรงใสทุกขัน้ตอน 
- มีการเปดเผยขอมลูขาวสารที่ถูกตอง 
- ไมแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย 
- ควบคุมกำกับการตรวจรับของใหมีจริงตามรายงาน 
- มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข 
- การเปดเผยขอมลู  
 

เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบเขารวม
กิจกรรมมากกวา 
๑๐๐% 

๑. คะแนน ITA 
มากกวา ๙๕% 
๒. รอยละ ๑๐๐ 
ของการจัดซื้อจัด
จางดำเนินไปตาม
ระเบียบพสัด ุ
๓. ไมมีขอขอ
รองเรียนเรื่องการ
จัดซื้อจัดจาง หรือ
ถามีตรวจสอบแลว
ไมมมีูลความจริง ไม
ถูกลงโทษทางวินัย 

 กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป
(พัสดุ) 

ประกาศ
นโยบาย  

จัดทำ
ชองทาง
รองเรีย
น 

ควบคุม 
ประเมิน
ผล 

ควบคุม 
ประเมิน
ผล 

 
มีการดำเนินการจดัซื้อจางตาม
แผน  การดำเนินการเปนไปตาม
มาตรฐาน ITA รอยละ๑๐๐ 

๖) แผน จิตอาสา      
   ๖.๑ รวมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญ  เชน 
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  พระราชินี ฯลฯ 
 

 
ทำจิตอาสา 
 6 ครั้ง /ป 

 
เจาหนาที่รอยละ 
๕๐ มสีวนรวมใน

กิจกรรม 

 ชมรม
จริยธรรม 

ประกาศ
นโยบาย 

เริ่ม
ดำเนนิการ 

ดำเนนิการ ประเมิน
ผล 

 
มีการเขารวมกิจกรรมจติอาสา
ทุกครั้งตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ๖.๒ กิจกรรม การทำโรงทานของชมรมจริยธรรม
ในงาน/เทศกาลตางๆ 
- จัดทำโรงทานในเทศกาลงานบญุ 
- จัดทำโรงทานนอกสถานที ่
- ทุนทรัพยไดจากการประกาศเชญิชวนเจาหนาที่
รวมทำบุญดวยกัน 

มีการจัดโรงทาน
อยางนอยปละ ๑-๒ 

ครั้ง 

เจาหนาที่รอยละ 
๕๐ มสีวนรวม (การ
ออกเสียสละปจจัย
และรวมไปทำโรง

ทาน) 

 ชมรม
จริยธรรม 

จัดทำ
แผนงาน 

ดำเนินกา
รโรงทาน 

ดำเนินกา
รโรงทาน 

ประเมิน
ผล 

 
รวมทำบุญบริจาคเชนบริจาคถุง
ผาใสยา บริจาคเงินทำโรงทาน  
กองทุนทำบุญวันละ ๑ บาท  



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

   ๖.๓ กิจกรรม การทำ ๕ ส. 
- แบงพื้นท่ีการทำกิจกรรม 
- จนท.จิตอาสารวมทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นท่ี
สวนรวมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน 

จนท.เขารวม
กิจกรรมมากกวา

รอยละ ๘๐ 

บริเวณ รพ.มีความ
สะอาด ปลอดภยั 

 กลุมงาน
อนามัย

สิ่งแวดลอม 

ประกาศ
นโยบาย 
แบงพื้นท่ี
ทำ ๕ ส. 

Big 
cleanin
g day 

ทำความสะอาด
รวมกันสัปดาหละ 1 
ครั้งในแผนกของตน
เอง และเดือนละ 1 

ครั้งในพื้นท่ี
สวนรวม/

ประเมินผลในทุก
เดือน 

รวมกันทำ 5ส.ทุกเดือน  สนง.มี
ความเปนระเบียบสะอาดไรขยะ 

๗) แผน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสำคญัทางศาสนา  เชน
วันปใหม  สงกรานต  เขาพรรษา วันออกพรรษา  
รวมบุญกฐิน  ผาปา  
- กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเดือนเกดิ 
 

 
- จนท.เขารวม
กิจกรรมมากกวา
รอยละ ๘๐ 
 

 
สงเสริมให

ขาราชการทำงานมี
ประสิทธ์ิภาพ
ประสิทธ์ิผล 

  
ชมรม

จริยธรรม 

 
จัดทำ

แผนงาน 

 
ดำเนนิการ 

 
ดำเนนิการ 

 
ประเมิน

ผล 

 
*มีกิจกรรมทำบญุตักบาตรในวัน
สำคัญ 

๘) แผนสงเสริมเศรษฐกจิพอเพียง  
- การจัดทำบอปุยหมัก (กำจดัขยะ)ทุก รพ.สต. 
  
-การสงเสริมรายไดของเจาหนาที่ (line ตลาด นัด 
สสอ.  รพ.สต.) 
 
 
 

 
มีบอสาธิตปุยหมัก  
14 รพ.สต. 

 
ปริมาณขยะเปยก
ลดลง 

  
กลุมงาน
อนามัย

สิ่งแวดลอ
ม 

 
จัดทำ

แผนงาน 

 
ดำเนนิการ 

 
ดำเนนิการ 

 
ประเมินผล 

*มีบอทิ้งขยะเปยก  ลดปริมาณ
ขยะ 



กิจกรรม 
ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ผลการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

๙) แผนสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ  
- การแข็งขันกีฬาเชื่อมความสามคัคี  ในเทศกาลป
ใหม 
 
-การสงเสริมวัฒนธรรม การไหว  การขอโทษ  การ
ขอบคุณ  
ในหนวยงาน 
 

จัดแข็งขันกีฬา
ภายในหนวยงาน 
สสอ. /นอก
หนวยงาน  ๒ ครั้ง 
 
จนท.รอยละ๑๐๐ 
ยึดถือปฏิบัต ิ

เจาหนาที่มสีวนรวม
ในการจัดกิจกรรม 
 รูแพ  รูชนะ มี
ความสามัคค ี

จนท.มีความรัก
สามัคคีกลมเกลียว 

 กลุมงาน
สงเสริม
สุขภาพ 

 
ชมรม

จริยธรรม 

 
จัดทำ

แผนงาน 

 
ดำเนินการ 

 
ดำเนินการ 

 
ประเมินผล 

*จนท.ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
กีฬาสาธารณสุข 
*จนท. มีวัฒนธรรมที่ดี การไหว  
การขอโทษ  การขอบคุณ  
ในหนวยงาน 
 

                                                                                                                                          

ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนนิงาน  ความเสยีสละ    ความสามัคคี    ความรวมมือ…….. 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดำเนินงาน      ไมมีงบประมาณ สนับสนุน 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป ดำเนินงานอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ ภายใตมาตรการ New normal  
 

                                                                                                                               ลงชื่อ           ผูรายงาน 

                                                           (นายปริญญ  สรอยวิทยา) 

                                                       ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     

                                                            วันที่  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2566 


