
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ช่ือชมรม ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  

สถานท่ีตั้ง   140 ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110  

ช่ือผู้ประสานงาน  นางสาวพรรณปพร  ก้อนมณี โทรศัพท์  053 – 618089  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน    77   คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   50   คน 

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ ำนวน 5 โครงกำร 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 20,000   บำท 
 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน 20,000  บำท 
 จำกงบประมำณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน - บำท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและสร้ำงภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง 
 เป็นหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรม 
 มีเครือข่ำยหน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรม   

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  12       เดือน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 สร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

 สร้ำงบุคลำกรที่มีประพฤติดีหรือผู้ที่มีควำมประพฤติซื่อสัตย์สุจริต 

 พัฒนำเครือข่ำย สนับสนุนและร่วมมือต่อต่ำนกำรทุจริต 

 วำงระบบกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 

 สร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมจริยธรรม 



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖

4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖

4) 
1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) 

 

1.เพื่อพัฒนำ
กระบวนงำนในเรื่อง
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบ
เมย 

๑. เพื่อให้
บุคลำกรใน
สังกัดสสอ.   
สบเมย 
สำมำรถใช้
เคร่ืองมือ ITA 
เป็นกลไก
ขับเคลื่อน
หน่วยงำนให้มี
กำร
บริหำรงำนที่
โปร่งใสขึ้น
ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

๑ เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้กำร
ประเมิน
ตนเอง (Self-
Assessment)
ตำมแบบ
ประเมินใช้
หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ 

 

3,000 3,000    ไตรมาส 1 

2. โครงกำรอบรมวินัย
จรรยำและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ 

1. เพื่อให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ ควำม แนว
ทำงกำรใช้จริยธรรม 
จรรยำ ข้ำรำชกำรพล
เรือนและวินัย รวมทั้ง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์ 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบ
เมย 

๑.จ ำนวน
ผู้กระท ำผิด
วินัยลดลง 

๑.เสริมสร้ำง
วินัยและ
ระบบ
คุณธรรมสู่กำร
ด ำเนินชีวิต
และกำร
ปฏิบัติงำน 

3,000  3,000   ไตรมาส 2 



3.โครงกำรองค์กรสร้ำง
สุข Happy worke 
place 

1.เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์บุคลำกร
ในหน่วยงำน 
2.เพื่อเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม 
 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบ
เมย 

1.บุคลำกรใน
หน่วยงำนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 94
คน 
 

1.บุคลำกรมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
2.สร้ำง
วัฒนธรรม
องค์กร 
 
 

4,000  2,000 2,000  ไตรมาส 
2-3 

4.โครงกำรงำนควบคุม
ภำยใน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบ
เมย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  
กำรบัญชี  และกำร
พัสดุ ของหน่วยงำนใน
สังกัด  ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  และ
นโยบำยก ำหนด 
2. เพื่อพิสูจน์ควำม
ถูกต้องและควำม
เชื่อถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่ำง ๆ 
ทำงด้ำนกำรเงิน  กำร
บัญชี  และกำรพัสดุ 
รวมทั้งระบบ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบเม
ยำน 

1.หน่วยงำน
ในสังกัด
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบเมย
ผ่ำนกำรรับ
ตรวจสอบ
ภำยในทั้งหมด   
ร้อยละ 100 

1.หน่วยงำน
ในสังกัด
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบเมย
ผ่ำนกำรรับ
ตรวจสอบ
ภำยในทั้งหมด   
ร้อยละ 100 

5,000    5,000 ไตรมาส 4 



5. .โครงกำรตรวจสอบ
ภำยในอ ำเภอสบเมย 
ประจ ำปี 2563 

 

1.เพื่อให้หน่วยงำนมี
กำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในอย่ำง
ถูกต้องและเพียงพอ 
ตำมแนวทำง  : กำรจัด
วำงระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำร
ประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน 
2. เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงเหมำะสม 
ทันเวลำ และ
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์                 
3. เพื่อทดสอบว่ำได้มี
กำรปฏิบัติตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในที่
ก ำหนดไว้หรือไม่ 
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนให้มี
ประสิทธิผล  และ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบ
เมย 

1.หน่วยงำน
ในสังกัด
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบเมย
ผ่ำนกำรรับ
ตรวจสอบ
ภำยในทั้งหมด   
ร้อยละ 100 

1.หน่วยงำน
ในสังกัด
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอสบเมย
ผ่ำนกำรรับ
ตรวจสอบ
ภำยในทั้งหมด   
ร้อยละ 100 

5,000   2,000 3,000 ไตรมำส 
3-4 

รวม     20,000 3,000 5,000 4,000 8,000  



 

 

 
ลงช่ือ             ผู้เสนอแผน 
              (นำยกฤต วงศ์น้อย) 
          ต าแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
      วันที่ 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 
               (นำยทองค ำ แปงมูล) 
ต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันที่ 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 


