
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ชื่อหน่วยงาน     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน สถานที่ต้ัง 239 หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 50260  

ชื่อผู้ประสานงาน               นายประยูร จันทร์ศักด์ิ โทรศัพท์             054-291584  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 1 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม ไม่ใช้งบประมาณ บาท 
 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จ านวน 0 บาท 
 จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จ านวน 0 บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ านวน รวม 56 คน 
 จ านวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 18 แห่ง 
 จ านวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 18 แห่ง 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 56 คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม ระดับ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  รวม 18 แห่ง (โปรดตอบโดยเลือกระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม หรือระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เพื่อปลูกและปลุกจติส านึกของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบตัิราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลกัธรรมาภิบาล 

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖3 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชนเป้าหมาย 

1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 56 56 0 

2.     

3.    

แบบฟอร์มที่ 2 



รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

1. กิจกรรมให้ความรู้และปลุก
จิตส านึกเกี่ยวกบัวินยัและการ
รักษาวินยั การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับ
บุคลากร  

เพื่อปลูกและปลุก
จิตส านึกของ
บุคลากรให้ปฏิบัติ
ราชการ เพื่อ
ประโยชน์
สาธารณะตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สสอ/รพ.สต. 
 

- หน่วยงานมีการ
บังคับใช้ประมวล
จริยธรรมหรือเกณฑ์
จริยธรรมเกีย่วกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 √    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

2. การให้ความรู้ด้านการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตให้ชมรม
จริยธรรม 
 

เพื่อให้ชมรม
จริยธรรมมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

สสอ/รพ.สต. 
 

- มีการจัดต้ังชมรม
จริยธรรม เพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 √    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

3. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของชมรมจริยธรรม 

เพื่อให้มี
หน่วยงานรับเรื่อง
ร้องทุกข์ 

สสอ/รพ.สต. - มีการแต่งตั้ง
บุคลากรรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์
และสามารถจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม 

ไม่ใช้
งบประมาณ  

 √    

รวม           

 
       ลงชื่อ      ผู้เสนอแผน       ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติแผน 
                 (นายประยูร จันทร์ศักดิ์)                     (นายชุมพล ดวงดีวงศ์) 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                  สาธารณสุขอ าเภอเถิน



ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี   :  ๒๙  มกราคม  2564 

 
      หัวข ้อ         แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

                    แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   ทีมน าส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 
 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
               ๒๙  มกราคม  2564                                              ๒๙  มกราคม  2564 
 
 

          วนัที ่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                        วันที่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 
(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๒๙  มกราคม  2564 
  

 


