แบบฟอร์มที่ 1
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อชมรม

ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐

ชื่อผู้ประสานงาน

นายภาสกร อุ่นคำ

โทรศัพท์ ๐๘๗ ๕๑๙๕๖๔๙

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน ๕๒ คน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

๕๒ คน

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓ โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒๐,๒๘๐ บาท
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน
๒๐,๒๘๐ บาท
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน
บาท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
•
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑๐ เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
•

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรม

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู่
องค์กรคุณธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้ สสอ.ไพรบึง
บุคลากรใน
หน่วยบริการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติและการ
ให้บริการแก่
ประชาชน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.ไพร
บึง
จำนวน
๕๒ คน
เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ
๑๐๐

บุคลากร
มีคุณธรรม
จริยธรรม
ปฏิบัติงาน
และ
ให้บริการ
แก่
ประชาชน
ด้วยหัว
ใจความ
เป็นมนุษย์

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓)

๖,๗๖๐

วิเคราะห์
สถานการณ์
และบริบทของ
บุคลากรใน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอไพรบึง

หมายเหตุ

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖๔)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๔)

๑. จัดทำ
โครงการ เสนอ
ขออนุมัติ

จัดกิจกรรม
ตามโครงการ

สรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๒.ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

๒. โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู่การ
ป้องกันการกระทำผิดวินัย
และการรักษาวินัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สสอ.ไพรบึง
เพื่อพัฒนาให้
บุคลากร
สาธารณสุข
รักษาวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.ไพร
บึง
จำนวน
๕๒ คน
เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ
๑๐๐

บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ภายใต้การ
รักษาวินัย
และไม่
กระทำผิด
วินัย ในการ
ปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓)

๖,๗๖๐

วิเคราะห์
สถานการณ์
และบริบทของ
บุคลากรใน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอไพรบึง

หมายเหตุ

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖๔)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๔)

๑. จัดทำ
โครงการ เสนอ
ขออนุมัติ

จัดกิจกรรม
ตามโครงการ

สรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๒.ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

๓. โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พฤติกรรมมิชอบและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อป้องกันการ สสอ.ไพรบึง
ทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในงาน
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขของ
บุคลาการ
สาธารณสุข

รวม

ลงชื่อ
( นายภาสกร อุ่นคา )
ตำแหน่ ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.
ไพรบึง
จำนวน ๕๒
คนเข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ
๑๐๐

บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
สุจริตและไม่มี
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓)

๖,๗๖๐

วิเคราะห์
สถานการณ์
และบริบทของ
บุคลากรใน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอไพรบึง

หมายเหตุ

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖๔)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๔)

๑. จัดทำ
โครงการ เสนอ
ขออนุมัติ

จัดกิจกรรม
ตามโครงการ

สรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๒.ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย

๒๐,๒๘๐

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั ิ แผน

(นายสุรยิ นต์ หล้าคา)
ตำแหน่ ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ

