
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ชื่อหน่วยงาน     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ สถานที่ต้ัง 7/2 หมู่ 2 ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 52170  

ชื่อผู้ประสานงาน               นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา โทรศัพท์             054-296101  

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 30 คน 
 จ านวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 4 แห่ง 
 จ านวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4 แห่ง 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 30 คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม ระดับ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  รวม 4 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 าเภอสบปราบ 30 30 0 

2.     

3.    

แบบฟอร์มที่ 2 



รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

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. 
 

- หน่วยงานมี
การบังคับใช้
ประมวล
จริยธรรมหรือ
เกณฑ์
จริยธรรม
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมา

ณ 

 √    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

2. การให้ความรู้ด้านการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตให้ชมรม
จริยธรรม 
 

เพื่อให้ชมรม
จริยธรรมมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

สสอ/รพ.สต. 
 

- มีการจัดต้ัง
ชมรม
จริยธรรม เพื่อ
เฝ้าระวังและ
ป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมา
ณ 

 √    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

3. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของชมรมจริยธรรม 

เพื่อให้มี
หน่วยงานรับเรื่อง
ร้องทุกข์ 

สสอ/รพ.สต. - มีการแต่งตั้ง
บุคลากรรับ
เรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ และ
สามารถ
จัดการได้อย่าง
เหมาะสม 

ไม่ใช้
งบประมา

ณ  

 √    

รวม           



หมายเหตุ : ให้น าตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) 9 ตัวช้ีวัด (3 ระดับ) มาด าเนินการ 
 ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดส่งผลการด าเนินการไปยังกรมการศาสนา  
 เสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือก องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
 (พ.ศ. 2559-2564) ต่อไป 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :  17 กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ างบประมาณ 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2564 

     Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 

             (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                                   (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
            วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564                                 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php

