
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
√ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรม WCR ETHICS หน่วยงาน  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

สถานที่ต้ัง  54 หมู่ 15 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย    

ชื่อผู้ประสานงาน นายสุเทพ     ปัญญา โทรศัพท์   084-0406604  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. กิจกรรม ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล พัฒนาจิตใจ 
      

√  1 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
เป็นอย่างดีและเพื่อ
สร้างรัก และสามัคคี
กันในองค์กร  
มีความเอื้อเฟื้อ 
ต่อกัน และมสีมาธิ
ในกาปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลัง 

 

2. กิจกรรม กิจกรรมอบรมพอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา √   1 ครั้ง จัดกิจกรรมอบรม
วันท่ี 25 ธันวาคม 
2562 มีเข้าร่วม
กิจกรรม 70 คน 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



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

3. กิจกรรม กิจกรรมพลังจิตอาสา ร่วมใจท าความดี พัฒนาโรงพยาบาล 
      

√  1 ครั้ง จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
“Bin cleaning 
week”จิตอาสาสูโ้ค
โรนาไวรัส “วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
80 คน 

 

4.กิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

 √   เนื่องจากเกิด 
สถาการณ์ไวรัส 
โคโรนา 2019 จึง
ไม่สามารถจัด
กิจกรรมดังกล่าวได ้

 

 

 

ลงชื่อ                   ผู้รายงาน 
         ( นางพัชรีญา   เงินสัจจา) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 



 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
√  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม    ชมรมจริยธรรม WCR ETHICS หน่วยงาน      โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
สถานที่ต้ัง   54 หมู่ 15 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   
ชื่อผู้ประสานงาน นางพัชรีญา  เงินสัจจา โทรศัพท์065 - 4923226   
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 4 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 4,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 109,750 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 4,000  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 
1. กิจกรรม    ท าบุญตกับาตร ฟังธรรม 
รักษาศีล พัฒนาจิตใจ  

1คร้ัง/75 
คน 

เจ้าหน้าที่ใช้
ศี ล ธ ร รม ใน
การด ารงชีวิต
ป ร ะ จ า วั น
และขัดเกลา
จิตใจ 

2 , 5 0 0 
บาท 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

 ก.พ.63   เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีและ
เพื่อสร้างรัก และสามัคคีกันใน
องค์กร  
มีความเอื้อเฟื้อ 
ต่อกัน และมีสมาธิในกาปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลัง 

 
 
 
 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 
2. กิจกรรม    อบรมพอเพยีง วินยั 
สุจริต จิตอาสา 

1คร้ัง/70 
คน 

ไ ม่ มี ข้ อ
ร้ อ ง เ รี ย น
เร่ืองทุจริต 

0 บาท(จัด
ร่วมกับการ
ป ร ะ ชุ ม
เจ้าหน้าที่) 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

1 ครั้ง    จั ด กิ จ ก ร รม อ บรม  วั น ที่  2 5 
ธันวาคม 2562 

3.กิจกรรมพลังจิตอาสาร่วมใจท าความ
ดีพัฒนาโรงพยาบาล 

1 ครั้ง/80 
คน 

โรงพยาบาล
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
คุณภาพด้าน 
GREEN and 
Clean 
Hospital 

1, 5 0 0 
บาท 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

1 ครั้ง  1 ครั้ง  จัดกิจกรรมจ านวน 1 ครั้งกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big 
cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนา
ไวรัส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

4.กิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น
องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

   กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

   1 ครั้ง เนื่ องจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว
ได ้

 
 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 เจ้าหน้าท่ีต่ืนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการทางด้านจริยธรรม   
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเน่ืองจากมีงานเร่งด่วนและกิจกรรมมากมายท่ีต้องการด าเนินการ   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปและในส่วนเจ้าหน้าท่ี ที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมให้จัดสรรเวลาให้ตรงกับการกิจกรมในรอบต่อไป   
    
 



 

 

 

 

    ลงชื่อ                 ผู้รายงาน 
             (นางพัชรีญา   เงินสัจจา) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                    เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 21 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563  


