
 
 

  
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
 
 

 
 
 
 

 

โรงพยาบาลแม่ทา 
อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำนำ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญ    

ที่จะต้องร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สร้างธรรมาภิบาลและเป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม 

โรงพยาบาลแม่ทา โดยคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ปีงบประมาณ 2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุน
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม สำหรับใช้เป็นเข็มทิศนาทางสู่ความสำเร็จของการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบและขยายผลดีกับองค์กร เจ้าหน้าที่ และครอบครัว เพ่ือพลังสร้างสรรค์ให้บุคลากร เครือข่าย 
ประชาชน และครอบครัวเป็นคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 1 – 2 ระหว่าง 1 ตุลาคม ๒๕63 ถึง 10 มีนาคม ๒๕๖4 จึงได้
จัดทำรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทาทราบ หวังว่ารายงาน
ผลการกำกับติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป 
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ส่วนที่  1  บทนำ 

 

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง และมีทิศทาง
เดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุข และประเทศชาติ 
ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประชาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ให้คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม ที่เกื้อกูลและ
แบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุล ทั้งทางวัตถุและ
จิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม”  

ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร    
ส่วนภูมิภาค นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีบุคลากรในหน่วยงาน และเครือข่าย “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-
ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) ร่วมขับเคลื่อน ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” จนหน่วยงานเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ส่งผลให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ 4 ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) และพลัง “บวร” 
(บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม และสังคมแห่ง
คุณธรรมต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้รัฐ พึงมี
มาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือเป็นหลัก
สำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษา
จรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๒) ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๗) ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยึดหลักการ ในการ

วางแผนที่สำคัญ คือ  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สร้างโอกาสและมีที่ยืน
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  

(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  

(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำรงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ  

(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก ซึ่งเป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ กำหนดไว้ดังนี้ 
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น
ธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มี
ความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  

(5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้าง ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลาง ให้กว้างขึ้นโดยกำหนดเป้าหมาย
ในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ ให้
สูงขึ้น  

(6) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ให้ความสำคัญกับการใช้
กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็น
บูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ และกลไกการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในทุกระดับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ให้ดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและใน
ขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชน 
และสังคม เพ่ือสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ประชาชน 

 
 



 
 

-4- 

มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” 
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
ซ่ึงดำเนนิการตามกรอบแนวคิด บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสขุ 

สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยร่วมออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุขให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็งภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็น
องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 

นอกจากนี้ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลัก ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ข้อย่อยที่ 11.5 กำหนดให้ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติรับทราบแนวทางการสร้าง 
ความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอและให้
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การสร้าง
ความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยอาจ
ปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานและสถานการณ์
ของสังคมในปัจจุบัน 

การดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร (บ้าน -ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน /
โรงเรียน-ส่วนราชการ) เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเป้าหมายให้ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานโดยใช้หลักการ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-
ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆให้เป็นแหล่ง
ปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพ่ือพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่
ประชาชนทุกระดับ ให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณเพ่ิมมากขึ้นพัฒนา
และเป็นแหล่งรับและกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสู่
ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้การ
สร้างความเข้มแข็งของ “บวร” ฯ ใช้หลักการพีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ดังนี้ 

(1) ใช้ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นพลังขับเคลื่อน 
“ชุมชนคุณธรรม” 

(2) ยึดข้อปฏิบัติหลัก 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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(3) ให้ความสำคัญ กับ ความมั่นคงของชาติ ใน 3 สถาบันหลัก  คือ ชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ เป็นพลังนำพาชาติก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
(4) สร้างสังคมคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคน / ครอบครัว / ชุมชน องค์กรให้มีคุณธรรม 
โรงพยาบาลแม่ทา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือสุขภาพว่าการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลจะเป็นหัวใจสำคัญเป็นการพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการทางานวิชาการ คน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ เกิดความพึงพอใจ โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งต้องผ่านการ
ประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก โดยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบ การตรวจสอบ
ตนเองตามระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( Hospital Accreditation) ในระบบการ
ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และได้คุณภาพ ได้แก่ ระบบการจัดการความเสี่ยงในระบบ On web ในการ
รายงานและติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ การมีเวทีประชุม Conference วิเคราะห์ปัญหาจากอุบัติการณ์ที่สำคัญ 
เพ่ือให้ได้รับการแก้ไข เป็นประจำทุกเดือน ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้าโรงพยาบาลจะประเมินรับรองให้ผ่านต้อง    
มีกิจกรรม ผลลัพธ์การดาเนินงานทุกหมวด ด้านจริยธรรมองค์กรยังไม่มีกิจกรรม ผลลัพธ์ที่จะบอก สรพ.ได้   
เราทำดีอะไร องค์กรยังมีปัญหาด้านการเงินเจอภาวะวิกฤติเจ้าหน้าที่ยังมีข้อร้องเรียนจากพฤติกรรมบริการ     
มีปัญหาหนี้สิน บางคนดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทำให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ถ้ายังมีปัญหาแบบนี้จะเป็น
โรงพยาบาลผ่านคุณภาพและมีคุณธรรม ได้อย่างไร โรงพยาบาลแม่ทา ได้มีการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม
ตลอดมา และในปี พ.ศ 2558 ได้มีการก่อตั้งชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทาที่เป็นรูปธรรม มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม มากมาย จนก่อให้เกิดคุณธรรม ในองค์กรเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานของโรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมของ
โรงพยาบาลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่ทา 

3 เพ่ือให้การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลแม่ทา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้
เครือข่าย “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นพลังในการขับเคลื่อนจนเกิดผล
สำเร็จเป็นรูปธรรม 

การดำเนินงานของชมรมคุณธรรม จริยธรรม ในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การทบทวนคณะทางานชมรม ฯ การประกาศนโยบาย เป็นต้น และยังได้จัดดาเนินการกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องโรงพยาบาลคุณธรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมคนต้นแบบ 4 ด้าน 
- คนต้นแบบ “พอเพียง” 
- คนต้นแบบ “มีวินัย” 
- คนต้นแบบ “สุจริต” 
- คนต้านแบบ “จิตอาสา” 
2. คนต้นแบบ “คนดี ศรี รพ.แม่ทา” 
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3. โครงการอบรมการดำเนินการทางวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เสริมสร้างและ

พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
4. กิจกรรมทาบุญประจำปีสำนักงานโรงพยาบาลแม่ทา 
5. กิจกรรมร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ 
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โรงพยาบาลแม่ทา จึงรวบรวมแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 10 มีนาคม 2564 และ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานเพ่ือให้การขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ทีจะดำเนินการ โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 
ชื่อชมรม  “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง”        หน่วยงาน  โรงพยาบาลแม่ทา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
สถานที่ตั้ง  238 หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  51140 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   โทรศัพท์  062-9407979 
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน  146  คน 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  146  คน 
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564  จำนวน  11  โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564   รวม  6,300.-  บาท 
  * จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  6,300.-  บาท 
  * จากเงินงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  0.-  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
1. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทา ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธา

ให้แก่ผู้รับบริการ 
3. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
1. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทา ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่

ผู้รับบริการ 
3. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
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แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทีจะดำเนินการ โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุไตรมาส 

1 
(ตค - ธค 

63) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
64) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
64) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
64) 

1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
โรงพยาบาลคุณธรรม จริยธรรม 

1.เพื่อให้มีการดำเนินการและมี
รายชื่อสมาชิกเป็นปจัจุบัน 

คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งปี 
2564 จำนวน  
8 คน 

    - คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม 
 

 

2. ทบทวนการจัดตั้งชมรมคณุธรรม
จริยธรรม 

1.เพื่อให้มีการดำเนินการและมี
รายชื่อสมาชิกเป็นปจัจุบัน 

นโยบายดา้น
คุณธรรมจำนวน 
7 ข้อ 

    - 
 

คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม 

 

3. ทบทวนนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัด
ลำพูน 

1.เพื่อให้มีการจัดทำนโยบาย
คุณธรรม จรยิธรรมโรงพยาบาลแม่
ทาให้เป็นปัจจุบัน 

นโยบายดา้น
คุณธรรมจำนวน 
7 ข้อ 

    - 
 

คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม 

 

4. ประกาศนโยบายคุณธรรมของ
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลแม่ทา 

1.เพื่อสร้างพื้นฐานจิตสำนึกในการ
ประพฤติ ปฏิบตัิ อยู่บนหลัก
คุณธรรม 4 ประการ "พอเพียง      
มีวินัย สุจรติ จิตอาสา" 

1. ผอก.รพ.แม่ทา 
2. ทีมนำ 18 คน 
3. เจ้าหน้าที่ รพ. 
80 คน 

    ไวนิล จำนวน 
1 ผืน 1,000 
บาท 

คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม 

 

5. กิจกรรมค้นหาคนต้นแบบ
คุณธรรม 4 ประการ 4 ต้นแบบ  

1) บุคคลต้นแบบ  “พอเพียง” 
2) บุคคลต้นแบบ  “มีวินัย” 
3) บุคคลต้นแบบ  “สุจรติ” 
4) บุคคลต้นแบบ  “จิตอาสา” 

1.เพื่อหาบุคคลต้นแบบคุณธรรม 4 
ประการ 4 ต้นแบบ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีมคีวาม
ประพฤติ ปฏิบตัิ เป็นต้นแบบคน
คุณธรรม 4 ประการ 4 ต้นแบบ 
 

การคัดเลือกต้นแบบ 
4 ประการ 4 ตน้-
แบบ ทุกรอบ 6 
เดือน จำนวน 4 คน
จำนวน 8 คน /ป ี
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แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทีจะดำเนินการ โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุไตรมาส 

1 
(ตค - ธค 

63) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
64) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
64) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
64) 

6. โครงการทำบุญประจำปี
สำนักงานโรงพยาบาลแม่ทา ปี 
2564 

1.เพื่อสืบสานประเพณี จารตีประเพณี
ท้องถิ่น และองค์กร 
2.เพื่อให้เจ้าหนา้ที่มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ร่วมทำบญุ
ประจำปีจำนวน  
80 คน 

    - คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม ร่วมกับ 
คกก.บริหารและทีม
นำ รพ. 

 

7. กิจกรรมร่วมพิธีวันสำคัญของ
ชาติ 
1) วันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช วันท่ี 13 ตลุาคม
2563 
2) วันปิยะมหาราช วันท่ี 23 
ตุลาคม 2563 
3) วันชาติไทย /วันพ่อวันท่ี 5 
ธันวาคม 2563 
4) วันเฉลิมพระชมมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี วันท่ี 3 
มิถุนายน 2564 
5)วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
รัชกาลที่ 10 
6)วันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค.64 

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคณุของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ  
และยกย่องบทบาทของพ่อที่มี 
ต่อครอบครัวและสังคม  
3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตญัญ ู
กตเวทีต่อพ่อ  
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่
และความรับผดิชอบของตน 
5.เพื่อรำลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุต่อ
สถาบันกษัตรยิ ์
6. เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม ่
และยกย่องบทบาทของแม่ที่ม ี
ต่อครอบครัวและสังคม 

ผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าท่ีร่วม
กิจกรรม จำนวน 
10 คน 

    - คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม ร่วมกับ 
คกก.บริหารและทีม
นำ รพ. 
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แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่จะดำเนินการ โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุไตรมาส 

1 
(ตค - ธค 

63) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
64) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
64) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
64) 

8. โครงการ "บวร On Tour" 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทาบุญวันเกดิและ
เจ้าหน้าท่ีทั่วไปได้ร่วมทาบุญ 
1) ทำบุญกับวัด                    
2) แจกขนม, อาหารใหเ้ด็ก
นักเรียน 
3) เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 

1) เพื่อสร้างจติสำนึกดีต่อการเป็น
ผู้ให้และทำใหม้ีจรยิธรรม มีความ
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น และ
ส่งผลด้านบวกต่อตนเอง, ครอบครัว, 
ผู้รับบริการและชุมชน               
2)เพื่อสรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างโรงพยาบาล-บ้าน-วัด-
โรงเรียน                                
3) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหเ้กิด
ความประทับใจโรงพยาบาลแม่ทา 
4)เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเจ้าของวันเกิด
ประจำเดือน มีโอกาสทาบุญร่วม 

-เจ้าหน้าท่ี รพ.แม่
ทา 10 คน           
-จำนวน 1 ครั้ง/
เดือน 

    - คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม ร่วมกับ 
คกก.บริหารและทีม
นำ รพ. 

 

                                                                                                 
  
 

 (นายอรรถพล  นาคทอง) 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

ประธานชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา 
 

 (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของโรงพยาบาลแม่ทา 

………………….. 

 
ส่วนที่  2  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ชื่อชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง       หน่วยงาน  โรงพยาบาลแม่ทา        

สถานที่ตั้ง  238 หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140          

ชื่อผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย      โทรศัพท ์  062-9407979         . 
ผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม การดำเนินการ จำนวน ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.แผนพัฒนารูปแบบชมรมจริยธรรม 
1.1 สร้างและขยายเครือข่าย
หน่วยงานคุณธรรม 
1.2 ส่งเสริมการเป็นสมาชิกจิตอาสา
และร่วมกิจกรรม 

 
/ 
 
/ 

  
1 

หน่วย 

 
- สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรมจรยิธรรม 1 ชมรม 
จำนวนสมาชิก 143 คน 
- สง่เสริมการเป็นสมาชิกจติอาสา วปร.904 
และมสี่วนร่วมกจิกรรม จำนวน 143 คน 

 

2.แผนสร้างความเข้มแข็งชมรม 
2.1 กิจกรรมสรา้งความเข้มแข็งจาก
ภายใน ปฏิบัตติามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรา้งสังคมเกื้อกูล 
และแบ่งปันผ่านกจิกรรมชมรมต่างๆ 
2.2 ส่งเสริมแนวทางปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 

 
/ 
 
 
 
/ 

  
2 

ชมรม 
 
 

1 ครั้ง/
เดือน 

 
- ชมรมจริยธรรม และชมรมวิ่งเพือ่สุขภาพด ี
- ส่งเสริมจรรยาบรรณกระทรวงผา่นการ
ประชุมทุกองค์กรตามอัตลักษณ์ของ
โรงพยาบาล เรื่อง ความรับผิดชอบ มีเมตตา 
ตรงต่อเวลา 
- การประกาศเจตนาสุจรติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแม่ทา 

 

3.แผนพัฒนาความรู้ เชิดชูคนด ี
3.1 อบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบวินัย 
คุณธรรมประจำชาต ิ
3.2 กิจกรรมธรรมะสญัจร ตักบาตร
ตามวิถีวัฒนธรรม 
3.3 กิจกรรมและเปลีย่นเรยีนรู้ และ
คัดสรรคนดศีรสีาธารณสุข และ
องค์กรคุณธรรม 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 

 
 
 
1 ครั้ง/
เดือน 

 
- จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันสำคญัของชาติ 
- คัดสรรข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 1 
กลุ่ม ได้รับคดัเลือกระดับดีเด่น 1 กลุ่มด 
- กำลังดำเนินการคดัสรรคนดีศรสีาธารณสุข
จำนวน 2 กลุ่ม  

 

 

 
(นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลแม่ทา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

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

ชื่อชมรม  “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง”        หน่วยงาน  โรงพยาบาลแม่ทา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

สถานที่ตั้ง  238 หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  51140 

ชื่อผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   โทรศัพท์  062-9407979 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

วัตถปุระสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

การดำเนินงาน 
 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

ดำเนินการแล้ว ยังมิไดด้ำเนินการ 
1. โครงการทำบุญประจำปี
สำนักงานโรงพยาบาลแม่ทา ปี 
2564 

1.เพื่อสืบสานประเพณี จารตี
ประเพณีท้องถิ่น และองค์กร 
2.เพื่อให้เจ้าหนา้ที่มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีร่วมทำบญุ
ประจำปีจำนวน  
80 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันท่ี 19 ตุลาคม 

2563 

 



 
 

-14- 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
การดำเนินงาน 

 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

ดำเนินการแล้ว ยังมิไดด้ำเนินการ    
2. กิจกรรมร่วมพิธีวันสำคัญของ
ชาติ 
1) วันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช วันท่ี 13 ตลุาคม
2563 
2) วันปิยะมหาราช วันท่ี 23 
ตุลาคม 2563 
3) วันชาติไทย /วันพ่อวันท่ี 5 
ธันวาคม 2563 
4) วันเฉลิมพระชมมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี วันท่ี 3 
มิถุนายน 2564 
5)วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
รัชกาลที่ 10 
6)วันแม่แห่งชาติ วันท่ี 12 
สิงหาคม 2564 

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคณุของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ  
และยกย่องบทบาทของพ่อที่มี 
ต่อครอบครัวและสังคม  
3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตญัญ ู
กตเวทีต่อพ่อ  
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่
และความรับผดิชอบของตน 
5.เพื่อรำลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุ
ต่อสถาบันกษัตริย ์
6. เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม ่
และยกย่องบทบาทของแม่ที่ม ี
ต่อครอบครัวและสังคม 

ผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าท่ีร่วม
กิจกรรม จำนวน 
10 คน 

  
 
-วันท่ี 13 ตุลาคม
2563 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-วันท่ี 23 ตุลาคม 
2563 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
การดำเนินงาน 

 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

ดำเนินการแล้ว ยังมิไดด้ำเนินการ    
3. โครงการ "บวร On Tour" 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทาบุญวันเกดิและ
เจ้าหน้าที่ท่ัวไปได้ร่วมทาบุญ 
1) ทำบุญกับวัด                    
2) แจกขนม, อาหารใหเ้ด็ก
นักเรียน 
3) เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 

1) เพื่อสร้างจติสำนึกดีต่อการเป็น
ผู้ให้และทำใหม้ีจรยิธรรม มีความ
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น และ
ส่งผลด้านบวกต่อตนเอง, ครอบครัว, 
ผู้รับบริการและชุมชน               
2)เพื่อสรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างโรงพยาบาล-บ้าน-วัด-
โรงเรียน                                
3) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหเ้กิด
ความประทับใจโรงพยาบาลแม่ทา 
4)เพื่อให้เจ้าหน้าที่เจ้าของวันเกิด
ประจำเดือน มีโอกาสทาบุญร่วม 

-เจ้าหน้าท่ี รพ.แม่
ทา 10 คน           
-จำนวน 1 ครั้ง/
เดือน 

  
 
-วันท่ี 14 พ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

แบบฟอร์มที่ 3 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ชื่อชมรม            คุณธรรมจริยธรรม     หน่วยงาน   โรงพยาบาลแม่ทา              
สถานที่ตั้ง       238 หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140        
ชื่อผู้ประสานงาน       นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย       โทรศัพท์      062-9407979        
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ  2564  รวม       5           โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมเป็นเงิน           –     บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน           –     บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  -  บาท 
 

โครงการ 

ผลสำเร็จ  
 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 

 ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผลการดำเนินการ ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.
64) 

1.แผนพัฒนารูปแบบชมรม
จริยธรรม 
1.1 สร้างและขยายเครือข่าย
หน่วยงานคุณธรรม 
1.2 ส่งเสริมการเป็นสมาชิกจิตอาสา
และร่วมกิจกรรม 
 
 

 115  คน 
จนท.มีความ
พึงพอใจ 

ไม่ใช้ 
- ชมรม
จริยธรรม  
รพ.แม่ทา 

 
 
 

 
 
 

 
 
✓ 

✓ 
 
✓ 

-สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม
จริยธรรม 1 ชมรม จำนวนสมาชกิ 
80 คน 
-ส่งเสรมิการเป็นสมาชิกจิตอาสา 
วปร904 และส่วนร่วมกิจกรรม
จำนวน 115 คน 



 
 

โครงการ 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการดำเนินการ ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

2.แผนสร้างความเข้มแข็งชมรม 
2.1 กิจกรรมสรา้งความเข้มแข็งจาก
ภายใน ปฏิบัตติามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรา้งสังคมเกื้อกูล
และแบ่งปัน ผ่านกิจกรรมชมรม
ต่างๆ  
2.2 ส่งเสริมแนวทางปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MOPH Code of Conduct) 

- จนท.รพ.
แม่ทา 115 
คน  
-กิจกรรมตัก
บาตร 2 
ครั้ง  
-กิจกรรม
ทำบุญ รพ. 
แม่ทา 
-กิจกรรมจติ
อาสาพัฒนา 
รพ.แม่ทา 

-เจ้าหน้าท่ี
ร่วมออก
กำลังกาย
อย่าง
ต่อเนื่อง/ผล
ตรวจ
สุขภาพดีขึ้น 

ไม่ใช้ 

-ชมรมจริยธรรม  
รพ.แม่ทา 
-ชมรมวิ่ง รพ.แม่
ทา 
-จริยธรรม รพ.
แม่ทา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

-ชมรมจริยธรรม 
-ชมรมรวมพลคนสุขภาพด ี
-ส่งเสรมิจรรยาบรรณกระทรวง
ผ่านการประชุมทุกองค์กรตามอัต
ลักษณ์ของโรงพยาบาล เรื่อง
ความผิดชอบ มีเมตตา ตรงต่อ
เวลา 
-การประกาศเจตนาสุจริตของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลแม่ทา 

3.แผนพัฒนาความรู้ เชิดชูคนด ี
3.1 อบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบ
วินัย คุณธรรมประจำชาต ิ
3.2 กิจกรรมธรรมะสญัจร ตักบาตร
จามวิถีวัฒนธรรม 
3.3 กิจกรรมแลก เปลี่ยนเรียนรู้
และคัดสรรคนดศีรีสาธารณสุข และ
องค์กรคุณธรรม 
 

-ยังไม่ได้
ดำเนิน
กิจกรรม  
80 คน 
80 คน 

- 
-จนท.พึง
พอใจ 
-จนท.ได้รับ
คัดเลือก 
รวม 3 ท่าน 

 

ชมรมจรยิธรรม 
รพ.แม่ทา  
 
-กกบ/ชมรม
จริยธรรม 

 
 
 
 
 

 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
แรกของเดือน 
-คัดสรรข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จำนวน 2 กลุ่ม ได้รับการคดัเลือก
ระดับดีเด่น 1 กลุ่ม 
-นำเสนอผลงานองค์กร คุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับเกยีรติบัตรระดับ
จังหวัด 
-คัดสรรคนดีศรีสาธารณสุข 
จำนวน 2 กลุ่ม ได้รับเกียรติบัตร 
ระดับจังหวดัทั้ง 2 กลุ่ม  

 



 
 

 
หมายเหตุ : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
    ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 

  ผู้บริหารโรงพยาบาลให้ความสำคัญในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
  ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม กระชั้นชิด ทำให้มีเวลาเตรียมงานน้อย          
                  
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรังปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ควรมีการวางแผนการดำเนินงานไว้ตั้งแต่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากบางกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและวัดผลในระยะยาว  
                   
           

     
                            (นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
10 มีนาคม 2564  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของโรงพยาบาลแม่ทา 

………………….. 

 

 
ส่วนที่  3  ภาคผนวก 

 



 
 

กิจกรรมจติอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00  

ณ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก หมู่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวดัลำพูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมจติอาสาร่วมกับหน่วยงานไฟป่าดอยผาเมือง  
จัดทำเสวียนเพื่อเก็บเศษไม้ ใบไม้และทำการหมกั เพ่ือเป็นการรณรงค์ปลอดการเผา  

ตามนโยบายของจังหวัดลำพูนประกาศห้ามเผา 
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

 

 
 

 
 
 



 
 

กิจกรรมปลกูผักปลอดสารพิษ 
เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมคนทำดี โรงพยาบาลแม่ทา  
ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน  

ประจำปี พ.ศ. 2563   
จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายธีรสิทธิ์  สินทร ตำแหนง่พนักงานขับรถยนต์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารสว่นภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ขอนำข้อมูลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจา้งประจำปงีบประมาณ2564 เผยแพรท่างเวปไซต์โรงพยาบาลแม่ทา 
สำหรับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน :  โรงพยาบาลแมท่า    
วัน/เดือน/ปี :   10  มีนาคม 2564    
 หัวข้อ :  EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกบัตดิตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ และแผนสง่เสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหนว่ยงาน  
    

 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการกำกบัติดตามการดำเนนิการตามข้อกำหนดของคู่มือการขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

(รอบ 6 เดือน) ณ วนัที ่10 มนีาคม 2564 
1.1 แบบฟอร์มที ่2 แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผฯปฏิบตัิการสง่เสริมคณุธรรมของ       

ชมรมจรยิธรรม 
1.2 แบบฟอร์มที ่3 แบบตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิัติการสง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

2. หนงัสือเสนอผูบ้ริหารเพื่อทราบและสัง่การ ปรากฎการขออนญุาตเผยแพร่เวป็ไซตข์องหน่วยงาน 
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผา่นเวป็ไซค์ของหน่วยงาน 

 
เว็บไซต์โรงพยาบาล :  http://www.mth.go.th 
 
หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

                   รัตนาภรณ์  สุคำอ้าย สันติ  วงศฝ์ั้น 
(นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
วันที่ .......... เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  

 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม) 

   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
วันที่ ........... เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

  
  

 

 
ผู้รับผดิชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
วิภารตัน ์  ราชปญัญา 

(นางสาววิภารัตน ์  ราชปญัญา) 
ตำแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

วันที ่............ เดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 

http://www.mth.go.th/


 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.๐ ๕๓97 6019  

ที ่ ลพ 0032.301/                                     วันที่             มีนาคม 2564  . 

เรื่อง   รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 - 2  และขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็ปไซต์ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ตามที่โรงพยาบาลแม่ทา ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดให้มีการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม
แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3 นั้น 

ในการนี้ ชมรมจริยธรรม ขอรายงานผลการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 – 2              
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้  

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา (แบบฟอร์มที่ 2) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบฟอร์มที่ 3) 
รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564  

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตนำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                 
 (นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

                           
(นายสันติ วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 



 
 

 


