
 

 

แบบฟอร์มที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข)    หน่วยงาน ส านักวิชาการสาธารณสขุ สถานที่ต้ัง อาคาร 6  ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ     . 
  ชื่อผู้ประสานงาน นางทิพภา  ปุณสีห์ / นางศรีธนา  เหล่ารอด  โทรศัพท์   0 2590 2102 /0 2590 1711          . 

โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   - โครงการ 
  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม   - บาท 

 

โครงการ / กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
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) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐาน เสริมสร้างคุณธรรมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
กลยุทธ์ที่  1  วางระบบรากฐาน เสริมสร้างคุณธรรมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
1.  การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
    1.1 ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
    1.2 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นทุจริต 
“ส านักวิชาการสาธารณสุข ใสสะอาด รว่มต้าน
ทุจริต” 
    1.3 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน 

1. ผู้บริหาร  
2. คณะท างาน 
3. บุคลากรในหน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น  54 คน 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบเจตนารมณ์และร่วม
ขับเคลื่อนให้ส านักวิชาการ
สาธารณสุขเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ การ
ต่อต้านการทุจริต และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศ 

- กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 

  
 

   

2. โครงการ  “รักษ์ไทย” 1. ผู้บริหาร  
2. คณะท างาน 
3. บุคลากรในหน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น  54 คน 

บุคลากรในหน่วยงาน ร่วม
ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ
ทางศาสนา และสวมใส่ผ้า
ไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีของไทย 

 กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 

    

3. การจัดกจิกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

1. ผู้บริหาร  
2. คณะท างาน 
3. บุคลากรในหน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น  54 คน 

บุคลากรในหน่วยงาน เข้า
ร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 

    



 

โครงการ / กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
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) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐาน เสริมสร้างคุณธรรมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
กลยุทธ์ที่  1  วางระบบรากฐาน เสริมสร้างคุณธรรมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา (ต่อ) 
4. โครงการ “จิตอาสา” 1. ผู้บริหาร  

2. คณะท างาน 
3. บุคลากรในหน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น  54 คน 

- บุคลากรในหน่วยงาน เป็น
สมาชิกโครงการจิตอาสา  
- บุคลากรมีความรัก สามัคคี 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
- บุคลากรมีการแบ่งปัน เข้า
ร่วมกิจกรรม ปันน้ าใจ ปัน
รอยยิ้ม 

- กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
ส า นั ก วิ ช า ก า ร
สาธารณสุข 

    

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 

5. โครงการคักเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 1. ผู้บริหาร  
2. คณะท างาน 
3. บุคลากรในหน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น  54 คน 

คัดเลือกให้เป็นบุคคล
ตัวอยา่ง เพื่อแบบอยา่งที่ดี 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ 
ประพฤติปฏบิัติตนตาม
คุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ที่ ดี งาม  มาเป็ น
รากฐานในการด ารงชีวิต 

 กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
ส า นั ก วิ ช า ก า ร
สาธารณสุข 

    

 

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

สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ส านักวิชาการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 หน่วยงาน / องค์กร ทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จ านวน 54   คน 
 หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 1 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 54   คน 


