
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทาเก่ียวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

การพัฒนา หน่วยงานคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
ภายใต้ โครงการ  “ อบรมด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม ”  

 
1. นโยบายหน่วยงานคุณธรรมส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

 บุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรม โดยยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง บนพื้นฐานทาง
ศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความโปร่งใส มีจิตบริการ เคารพในศักดิ์ศรี
คุณค่าของผู้รับบริการและบุคคลอื่น สามัคคีร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
      2.  อัตลักษณ์คุณธรรมร่วม ๓ ประการของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

๑. โปร่งใส ๒. สามัคคี ๓. มีจิตบริการ 

      3.  ก าหนดทีมหน่วยงานย่อยออกเป็น ๓ หน่วย ดังนี้ 
๑. หน่วยคุณธรรมเครือข่ายผู้บริหาร  
๒. หน่วยคุณธรรมงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
๓. หน่วยคุณธรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

      4. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและอ านวยการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
โดยมีสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา เป็นประธาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เป็นกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา โดยมี
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ด้านบริหาร เป็นประธาน หัวหน้างาน เป็นรองประธาน ตัวแทนหน่วยคุณธรรมทุก
หน่วย เป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  นักวิชาการสาธารณสุข เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๖. ทุกหน่วยด าเนินการหน่วยงานคุณธรรม จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานย่อย ตามแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
คุณธรรม จากปัญหาท่ีอยากแก้ และความดีท่ีอยากท า  
      7. ทุกหน่วยคุณธรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์ และท า MOU การด าเนินงานคุณธรรมหลัก 3 ประการกับ
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ในเดือน  เมษายน  2565 
      8. ด าเนินการประเมินตนเอง และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหน่วยงานย่อย ตามแบบรายงาน ทุกเดือน 
มกราคม และ กรกฏาคม ของทุกปี 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตนเองในระดับหน่วยงานย่อย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
ช่วงเวลาด าเนินการ        มกราคม – มิถุนายน     กรกฎาคม – ธันวาคม 

 
หน่วยงานย่อย..........................................................จ าแนกความส าเร็จอยู่ในระดับ................................... 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

รายการ จ านวน 
1. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานย่อย/คน  
2. จ านวนบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมในหน่วยงานย่อย/คน  
3. จ านวนเร่ืองเล่าความดี  เร่ือง/คน  
๔. ตัวชี้วัดการด าเนินงาน/กิจกรรม/นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในงาน 
   ๔.๑..................................................................................................................  
   ๔.๒.................................................................................................................. 
   ๔.๓.....................................................................................................................  
   ๔.๔...................................................................................................................... 
   ๔.๕......................................................................................................................  
   ๔.๖.......................................................................................................................... 
   ๔.๗.........................................................................................................................  
 
 
 
๕. ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินหน่วยงานคุณธรรมไม่ก้าวหน้า/ไม่ส าเร็จ 
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ........................................................................................... 
๖. ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. . 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ....................... 
 
 

 
 
 



แผนงาน/นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม 
หน่วยคุณธรรมผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

เป้าประสงค์ 
 บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา มีความโปร่งใส สามัคคี และมีจิตบริการ 

อัตตลักษณ์ นโยบาย 
๑. ความโปร่งใส  

๑.๑. ด้านบริหารท่ัวไป ๑. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  
๒. มีระบบ/ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
๓. มีระบบ/แนวทางการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์  เป็นลายลักษณ์อักษร 

๑.๒. ด้านแผนงาน/
โครงการ 

มีระบบควบคุมการด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถ
ตรวจสอบได้ 

๑.๓. ด้านบริหารการเงิน
และบัญช ี

๑.มีระบบมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
๒.มีการจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชีตรวจสอบโดยรพ.แม่ข่าย ทุกเดือน 

๑.๔. ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ด าเนินการ ระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง แบบมีส่วนร่วมเป็นลายลักษณ์
อักษร ตรวจสอบได้ 

๑.๕. ด้านการจัดซื้อ จัด
จ้าง 

การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ 

๑.๖. ด้านบริการ ด าเนินการพัฒนาระบบบริการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยมาตรฐาน  แบบมีส่วน
ร่วม และเป็นลายลักษณ์อักษร  

๑.๗. ................................  
๒. ความสามัคคี  

๒.๑. ต่อเพื่อนร่วมงาน
สาธารณสุข 

ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทาและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๒.๒. ต่อหน่วยงานอื่น/ผู้
มาติดต่อประสาน/
ประชาชนทุกภาคส่วน 

ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในชุมชม และส่วนราชการอื่นทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๓. มีจิตบริการ  
๓.๑. ต่อเพื่อนร่วมงาน
สาธารณสุข 

ส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานสาธารณสุขทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน  

๓.๒. ต่อหน่วยงานอื่น/ผู้
มาติดต่อประสาน/
ประชาชนทุกภาคส่วน 

ให้ความร่วมมือการด าเนินงานกับหน่วยงานอื่น/ผู้มาติดต่อประสานงาน/ประชาชน
ทุกภาคส่วน 
 

 
 
 



แผนปฏิบตักิาร หน่วยคณุธรรมงานพฒันาบคุลากรและสาธารณสุขมูลฐาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการด้วยแนวทางหน่วยงานคุณธรรม      
เป้าประสงค์    - บุคลากรมีความโปร่งใส มีความสามัคคี และมีจิตบริการ 
กลยุทธ์     -  ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการหน่วยงานคุณธรรม 
โครงการ  -  โครงการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐานด้วยแนวทางหน่วยงานคุณธรรม 

อัตลักษณ ์ กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 
โปร่งใส ๑. บริหารจัดการการคัดเลือก 

บุคลากร/ หน่วยบริการสุขภาพ ตาม
มาตรฐานฯ ด้วยความโปร่งใส 

๑. มีการช้ีแจงข้ันตอนการคัดเลือก บุคลากร/หน่วยบริการสุขภาพ ตาม
มาตรฐานฯ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ ท่ีชัดเจน 
๒. มีการด าเนินงานตามข้ันตอน ตามระบบระเบียบของทางราชการ 
3. มีระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบได้ 
 

๑. จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 
๒. จ านวนแผนงานโครงการท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ 

ความสามัคคี  1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทาและ รพสต.ในสังกัด 

1. จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทาและ รพสต.ในสังกัด 
2. การสรรหาและประกาศคุณความดีของบุคลากรในหน่วยงานย่อย 
3. ส่งเสริมหน่วยงานดีเด่นและบุคคลต้นแบบดีเด่นด้านคุณธรรมเข้าประกวด
ในระดับจังหวัด  

 

 ๒. เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน 

๑. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น  
- ร่วมงานถวายพระพร   
- งานการท าบุญส านักงานประจ าปี  
- งานการแสดงมุทิตาจิต 
- งานการแสดงความเคารพและขอขมาผู้อาวุโส  

 

 

 

 



แผนปฏิบตักิาร หน่วยคณุธรรมงานพฒันาบคุลากรและสาธารณสุขมูลฐาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

อัตลักษณ ์ กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 
มีจิตบริการ ๑. ให้การช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ

อย่างเต็มความสามารถและจริงใจ 
๑. ช่วยเหลือผู้มาติดต่อหรือมารับบรกิาร ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอ านวย
ความสะดวก ตอบข้อซักถาม และปฏิบัติตามาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 
๒. แสดงความจริงใจต่อผู้มารับบริการ ท้ังด้านสีหน้า ท่าทาง และค าพูด  

จ านวนกิจกรรมคุณธรรมมีน้ าใจท่ีด าเนินการ 

 ๒. ให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
อย่างเต็มความสามารถและจริงใจ 

๑. ให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
๒. ให้การช่วยเหลืองานอื่นๆนอกเหนือจากงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
๓. เสียสละ (เวลา/ ก าลังกาย/ ก าลังทรัพย์/ ก าลังสติปัญญา)ให้กับผู้ร่วมงาน
และส่วนรวม ตามก าลัง  
๔. ให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงานและครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ 
๕. แบ่งปันและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
๖. ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือเลี่ยงภาระงาน 
๗. สื่อสารกันอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
๘. ติดตามเย่ียมเยยีน ผู้มารับการอย่างต่อเน่ืองด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง
ความสามารถ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผังควบคุมก ากับงาน การพัฒนาหน่วยคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
ล าดับ รายการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและอ านวยการพัฒนาส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทาเป็นหน่วยงานคุณธรรม ก าหนดนโยบายของผู้น าองค์กร 

     /       

๒ ประชุมช้ีแจงนโยบายพร้อมก าหนดอัตตลักษณ์ท่ีบุคลากรตกลงเป็นข้อ
ปฏิบัติในการน าไปพัฒนาหน่วยงาน 

     /       

๓ แต่งต้ังกรรมการด าเนินการระดับอ าเภอและต าบล 
ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน ทุก  ๓  เดอืน 

     / 
/ 

   
/ 

    
/ 

๔ หน่วยงานย่อย จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน
ให้บรรลุนโยบาย ๓ อัตตลักษณ์    

     /       

๕ กิจกรรมประกาศอัตตลักษณ์ร่วมของบุคลากร สังกัด สสอ.แม่ทา 
และการท า MOU ของหน่วยงานยอ่ย กบัสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา   

     / /      

๖ ด าเนินการตามแผนของทุกหน่วยงาน          / / / / / / 
๗ กิจกรรมส านักงานสาธารณสุขขอสูมาผู้อาวโุส       /      
๘ กิจกรรมเชิดชูบุคลากรสาธารณสุข           /  
๙ กิจกรรมตามรอยประเพณีส าคัญประจ าปี / / / / / / / / / / / / 

๑๐ หน่วยงานย่อยรายงานสรุปการด าเนินงานตามแผน  และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการและมีการพัฒนาต่อยอด 

         /   

 


