
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 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 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส /  4 ครั้ง -ช้ีแจง ITA 
- ไตรมาส1 ระดับ5 
- ไตรมาส2 ร้อยละ87.5 
- ไตรมาส3 ร้อยละ100 
 

ไตรมาส 4 
รอการประเมิน ITA
จากผู้ตรวจระดับ
เขตสุขภาพที่ 1 

2.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-ค่านิยม MOPH องค์กร 
-การป้องกันการทุจริต 
-ผลประโยชน์ทับซ้อน/จิดพอเพียงต้านทุจริต 
-ระเบียบข้าราชการ 
 

/  40 คน ผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วย จนท.
รพ.สต. และ สสอ. 

 

3.โครงการอบรมให้ความรูแ้กบุ่คลากร 
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจรยิธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกนั มิให้กระท าผิดวินัย 
 

/  40 คน ผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วย จนท.
รพ.สต. และ สสอ. 
 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



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

4.กิจกรรมการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ /  6 ครั้ง บูรณาการกับการ
อบรมตามโครงการข้อ 
2. และในเวทีประชุม
ประจ าเดือน ผอ.รพ.
สต. 

 

5.โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
-คัดเลือกบุคลากรส่งเข้าประกวดรางวัลต่างๆ เช่น คนดีศรีสาธารณสุข ข้าราชการดีเด่น หมออนามยั
ดีเด่น 

/  2 ครั้ง -พิจารณาคดัเลือก
ข้าราชการดีเด่น 
-ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการเพื่อเลื่อน
ขั้นเงินเดือนรอบ 1 
และรอบ 2 ปี 2564 

 

6.กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกจิกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาต ิ
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันศาสนา 
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ 
- ประเพณีวันสงกรานต ์
- ท าบุญวันมาฆบูชา 
- ท าบุญวันวิสาขบูชา 
- ท าบุญวันอาสาฬหบูชา 
- ท าบุญวันเข้าพรรษา 
-จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 
 

/  15 
ครั้ง 

ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี และวัน
ส าคัญต่างๆทั้งในระดับ
อ าเภอ ต าบลและ
หมู่บ้าน 

ร่วมกิจกรมตาม
ปฏิทินในวันส าคัญ

ต่างๆ 

7.โครงการปฏิบตัิธรรม ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ล าปาง 
 
 
 
 

 /  - ยกเลิกกิจกรรม
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค    
โควิด19 



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

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

/   
88 คน 

-ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา วัด ล าน้ า  
-ท าความสะอาด
สถานท่ีท างาน Big 
Cleaning Day 
ป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19   
-เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุตดิบ้าน ตดิ
เตียง  
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. 
- ใหบ้ริการฉีดวัคซีนโค
วิด19 

 

9.โครงการปลูกพืชผักสวนครัว/สมุนไพรปลอดสารเคมีในหน่วยงาน และในครัวเรือน  /  14 
แห่ง 

- สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง
ปลูกผักสวนครัว/
สมุนไพรปลอดสารเคม ี
-บุคลากรปลูกผักฯใน
ครัวเรือน 

 

 

 
ลงชื่อ        ผู้รายงาน 
   ( นางสุมล  เจตะภยั ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 เลขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 



 


