
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรม “มดงาน” หน่วยงาน      โรงพยาบาลบ้านหลวง  

สถานที่ต้ัง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง  อ.บ้านหลวง  จ.น่าน  55190   

ชื่อผู้ประสานงาน  นางฑาริกานันทร์  สุดสม โทรศัพท์     0814723947  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน    92  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   60  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  2 โครงการ 4 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 14,000.00  บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 14,000.00 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านหลวงจ านวน  ≤ 60 คน  
 หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและวัสดุระดับ คปสอ.บ้านหลวง ≤ 45 คน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
  สร้างจริยธรรมความสุจรติในการปฏิบัติงานระดับ คปสอ. พร้อมท้ังเป็นการสร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ บ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย 

รายละเอียด
งบประมาณ 

จ านวน
เงิน (บาท) 

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ ผู้รับ
ผิด 

ชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภาครัฐ 

เพื่อให้
หน่วยงาน 
รพช ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

1.จัดประชุมช้ีแจง
เกณฑ์การประเมิน
และการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภาครัฐ
แก่บุคลากร
สาธารณสุขทุกคน 

จนท.ในสังกัด 
สสอ. จ านวน 
25 คน รพช.
จ านวน 85 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

      /                      คทา
วุฒิ, 
ฑา
ริกา
นันทร์ 

2.จัดประชุมให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียง ต้านทุจริต
แก่ จนท.ในหน่วยงาน
ทุกคน                  

1.จนท.สสอ./
รพสต.จ านวน 
20 คน       

2. จนท.รพช      
จ านวน 92 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ค่าอาหาร
กลางวันคนละ 
50 บาท 
จ านวน 20 
คน เป็นเงิน 
1000 บาท
จ านวน 2 ครั้ง     

2,000   

  

  

  

  

  

  

  

  /  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คทา
วุฒิ, 
ฑา
ริกา
นันทร์ 

 ค่าอาหารว่าง
มื้อละ25 
บาทจ านวน2
มือเป็นเงิน 
1000 บาท
จ านวน2ครั้ง 

2,000 



 2   โครงการร่วม
กิจกรรมทาง 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริ
ย์ ตามแบบ
วัฒนธรรมไทย 

 มุ้งเน้นการ
สร้าง
วัฒนธรรมต่อ
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
สร้างองค์กร
คุณธรรม 

 

 

 

 

 1. ร่วมกิจกรรมทาง
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ตามที่ทางอ าเภอ หรือ 
จังหวัดให้จัดกิจกรรม
นั้น ๆ ขึ้น 

 จนท.รพช      
จ านวน 92 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ค่าด าเนินการ
และวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จักกิจกรรม 

10,000  /    /            /  /  /    กลุ่ม
งาน
บริหา
รทั่วไป 

2. กิจกรรมท าบุญ
ประจ าปี โรงพยาบาล 

      /      

 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (      นางฑาริกานันทร์  สุดสม            ) 
ต าแหน่ง    เจ้พนักงานพัสดุ   
                กรรมการชมรม 
           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัตแิผน 
 (            นายกมล  พรมลังกา ) 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง   
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 


