
 

แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-10 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

 ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 สถานที่ต้ัง  เลขที่ 3 หมู่ 3 ต าบลนาครัว  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

  ชื่อผู้ประสานงาน นางสุมล  เจตะภัย  .....โทรศัพท์ 0899545101 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9 8 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 15,250 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 15,250 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน   บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
ปริมาณ 

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) 

1. โครงการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผล
ประเมิน 
ITA 
ไตรมาส 
1 ผ่าน
ระดับ 5 

 

ด าเนนิงาน ด้วย
ความสุจริต
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
และถกูต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

- คณะ 
กรรมการ 

ITA 

/ /   ผลประเมิน ITA 
ไตรมาส 1 ผ่านระดับ 5 
ไตรมาส 2 รอการประเมิน 
จากผู้ตรวจเขตสุขภาพท่ี 1 

2.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - 
-ค่านิยม MOPH องค์กร 
-การป้องกันการทุจริต 
-ผลประโยชน์ทับซ้อน/จิดพอเพียงต้าน
ทุจริต ระเบียบข้าราชการ 
-ระเบียบข้าราชการ 

40 คน บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรมยึดหลัก
ค่านิยมร่วม 
MOPH มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
และการท างาน 

4,000 คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม  

 /   ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย 
จนท.สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
ปริมาณ 

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) 

3.โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร การเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัย
รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระท าผิด
วินัย 
 

40 คน 1บุคลากร
ปฏิบัติถูกตอ้ง
ตามระเบียบ/
วินัย/กฎหมาย 
๒.บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม        
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน
และการท างาน 

- คณะ 
กรรมการ 

ITA 

    ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย 
จนท.สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง 

4.กิจกรรมการประกาศนโยบายไม่รับ
ของขวัญ 
 

บุคลากร
รับทราบ
นโยบาย 
ทุกคน 
ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 
 
  

 

ด าเนินตาม
นโยบายและไม่
มีเร่ืองทุจริต
คอรัปชั่น 
 

- คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 

/ /   บูรณาการกับการอบรมตาม
โครงการข้อ 2. และในเวที
ประชุมประจ าเดือน ผอ.รพ.
สต. 

5.โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขา้ราชการ 
-คัดเลือกบุคลากรส่งเข้าประกวดรางวัล
ต่างๆ เช่น คนดีศรีสาธารณสุข ข้าราชการ
ดีเด่น หมออนามยัดีเด่น 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ด้าน
พฤติกรร
มบริการ 
 

บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจ 
แรงจูงใจที่จะ
ท าความด ี

- คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 

 /   -พิจารณาคดัเลือกข้าราชการ
ดีเด่น 
-ประเมินการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนรอบ 1 ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
ปริมาณ 

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) 

6.กิจกรรมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาต ิ
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันศาสนา 
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษตัริย ์
- ประเพณีวันสงกรานต ์
- ท าบุญวันมาฆบูชา 
- ท าบุญวันวิสาขบูชา 
- ท าบุญวันอาสาฬหบูช 
- ท าบุญวันเข้าพรรษา 
-จัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผู่้
เกษียณอายรุาชการ 
 

บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม
ทุกคน 

บุคลากรมีความ
รักสามัคคี 
ไม่มีทะเลาะ
วิวาท 

- คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 

/ /   ร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
และวันส าคัญตา่งๆทั้งใน
ระดับอ าเภอ ต าบลและ
หมู่บ้าน 

7.โครงการปฏิบตัิธรรม ณ วัดบรรพต
สถิต อ.เมือง จ.ล าปาง 
 
 

   คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 

 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

8.โครงการจิตอาสาท าความดีด้วย
หัวใจ 
1.จิตอาสาพัฒนา 
 -ท าความสะอาดสถานท่ีท างาน Big 
Cleaning Day  วัด ท่ีสาธารณะ ล า
น้ า -ปลูกต้นไม้  
2.จิตอาสาภยัพิบัต ิ
3.จิตอาสาเฉพาะกิจ 
 
 

บุคลากร
สมัคร
เป็นจิต
อาสาฯ 
และ 
เข้าร่วม
กิจกรรม
ทุกคน 

-บุคลากร  มี
ความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
มีความสุข      
ที่ได้ท าความดี 
-หน่วยงานมี
ความสะอาด
สวยงาม 

- คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 

/ /   -ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัด 
ล าน้ า  
-ท าความสะอาดสถานที่ท างาน 
Big Cleaning Day ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19   
-เยี่ยมบา้นผู้ป่วย ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุติดบา้น  
ติดเตียง  



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
ปริมาณ 

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) 

9.โครงการปลูกพืชผักสวนครัว/
สมุนไพรปลอดสารเคมีในหน่วยงาน 
และในครัวเรือน  

55 คน 
14 แห่ง 

มีผกัสวนครัว/
สมุนไพรปลอด

สารเคมีไว้
รับประทาน   
และประหยัด 

พอเพียง 

- คณะกรรม 
การชมรม
จริยธรรม 

/ /   - สถานบริการสาธารณสุขทุก
แห่งปลูกผักสวนครัว/
สมุนไพรปลอดสารเคม ี
-บุคลากรปลูกผักฯใน
ครัวเรือน 

 

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

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
 
           

 
             ลงช่ือ                                                  ผู้รายงาน 

    ( นางสุมล  เจตะภัย ) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       เลขานุการชมรมจรยิธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  วันท่ี  10 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะจังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ .ศ . 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

จังหวัดล าปาง 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี:   10  มีนาคม   ๒๕๖4 
หัวข้อ : รายงานผลการก ากับติดตามการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
         ปี 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2564 
รายละเอียดข้อมูล 
          รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ www.maethahealth.com 

หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               

 

                       (นางสุมล  เจตะภัย                
                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
                      10  มีนาคม  2564                                      10  มีนาคม   2564                                          

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

                                                       (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       10  มีนาคม  2564                                            

 
(นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 

http://www.maethahealth.com/

