
 
 

 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
ที ่   ๗ / ๒๕๖3 

เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรม  ชมรม STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชั่น 
 
 ตามที่  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ 
ทุ กหน วย งาน  และกระท รวงสาธารณ สุ ข  จั ดทำแผนแมบ ทส งเสริมคุณ ธรรม  กระทรวงสาธารณ สุข  ฉบั บที่  ๑  
(พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ -๒ ๕ ๖ ๔ ) เป น ไป ต าม แน วท างก าร ขับ เคลื่ อ น แผ น แม บ ท ส ง เส ริ ม คุ ณ ธรรม แห งช าติ  ฉบั บ ที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เปนไปดวยความเรียบรอย และ 
มีประสิทธิภาพ จึงใหยกเลิกคำสั่งที่ 16/2562 และแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชมรม STRONG สาธารณสุข 
นาบอนรวมใจหางไกลคอรัปช่ัน  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  โดยมีองคประกอบ หนาที่ และอำนาจ ดังตอไปนี้.- 

๑. องคประกอบ 
๑.๑ นางณิชมน  รัตนคช                  สาธารณสุขอำเภอนาบอน ประธาน 
๑.๒ นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองประธาน 
๑.๓ นางสุชาดา  จักรชวย              ผอ.รพ.สต.บานคลองจัง   คณะทำงาน 
๑.๔ นายอรรฆพร  สุวรรณ              ผอ.รพ.สต.บานกองเสา   คณะทำงาน 
๑.๕ นางทศา  รัตนพันธุ                  ผอ.รพ.สต.บานหนองดี  คณะทำงาน 
๑.๖   นายระบิล  รักอาชีพ                 ผอ.รพ.สต.บานสี่แยก คณะทำงาน 
๑.๗   นายสนิธุชัย  สวนจันทร             ผอ.รพ.สต.บานไสยูงปก คณะทำงาน 
1.8 นายพิเชษฐ จิตรวิบูลย               ผอ.รพ.สต.บานหนองยาง คณะทำงาน 
1.9  นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ           เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและเลขานุการ 
1.10 นายอนันต  รอดสั้น                 เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
1.11 นายวชิระ ขนานชี                   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

๒. หนาทีแ่ละอำนาจ 
 2.1 ใหคณะทำงานมีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน  

กับเปาหมายการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1  
(พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดทำเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ชมรม STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกล
คอรัปชั่น  และดำเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกลาว โดยสรางการรับรูและความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ชมรม STRONG สาธารณสุข
นาบอนรวมใจหางไกลคอรัปช่ัน  ใหแกบุคลากรในหนวยงาน  

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดสง 
ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 2.4 ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง ณ วันที่   ๗   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

นางณิชมน  รัตนคช 

สาธารณสุขอำเภอนาบอน 



 
แผนปฏิบตักิารสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม    STRONG สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชัน่     หนวยงาน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สถานท่ีตั้ง 412/2 ถ.ราษฎรบำรุง 2 ซอย 2  ม.11 ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 

ชื่อผูประสานงาน   นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   โทรศัพท  0 7549 1192 , 08 6683 3599 

จำนวนบุคลากรในหนวยงาน   44   คน 

จำนวนกลุมเปาหมาย    44   คน 

จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    1  โครงการ  2  กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม          10,000.- บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 5,000.-  บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน             5,000.-  บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 สรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกรองคกรใหบุคลากรตระหนักและตอตานทุจริตทุกรูปแบบ 

 ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12  เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัตกิารของหนวยงาน 

 บุคลากรทางดานสาธารณสุขมีความเขาใจ และมคีวามตื่นรูดานจริยธรรมในจิตใจ 

 บุคลากรทางดานสาธารณสุขในการทำงาน ประชาชนไดรบับริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ด ี
 



รายละเอยีดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรมการประกาศนโยบาย
และขอตกลงสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมหนวยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบาย มารตการ
และขอตกลงการปองกันทุจริตใน
หนวยงาน 
1.2 ประกาศนโยบาย มาตรการ
และขอตกลงในการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 
 1.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
ในสื่อสาธารณะตาง ๆ  

- หนวยงานมี
เปาหมายและ
แนวทางขับเคล่ือน
คุณธรรม จริยธรรม
ชัดเจน 
- หนวยงานมี
เปาหมายและ
แนวทางขับเคล่ือน 
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศใน
การทำงาน 
- บุคลากรเขาใจ
และตื่นรูคุณธรรม 
จริยธรรมองคกร 

 

คณะกรรมการ
และคณะทำงาน

ชมรมฯ 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 

แหง 
 

บุคลากร 
 จำนวน 
44  คน 

การมีสวน
รวมของ
ผูบริหาร

และ
บุคลากร 

- / - - -  

 

 

ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน                  
                      7  ธ.ค. 63 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
            (นางณชิมน  รัตนคช) 
ตำแหนง      สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
                     7  ธ.ค. 63 



รายละเอยีดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมการดำเนินงานตามหลัก 
“พอเพียง วินัย สจุริต จติอาสา” 
 3.1 ฝกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/เวทีประกาศมาตรการ
เพื่อบังคับใชเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  

- พัฒนาการ
ดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ
คุณธรรม ความ
โปรงใสและธรรม 
-บังคับใชมาตรการ
ตาง ๆ และ
มาตรฐานดาน
จริยธรรม
ขับเคล่ือนคุณธรรม
หนวยงาน 

 

คณะกรรมการ
และคณะทำงาน

ชมรมฯ 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 

แหง 
 

บุคลากร 
 จำนวน 
44 คน 

มีมาตรการ
บังคับใช

เปน
มาตรฐาน
เดียวกัน 

10,000.- - - 10,000 -  

4.กิจกรรมเสวนาเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมฯและสรางสุของคกร 
(Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ติดตามผลการดำเนินงานรวมกับ
การประชุมประจำเดือนทุกเดือน  

- สงเสริมความ
รวมมือและการมี
สวนรวมขับเคลื่อน
คุณธรรมของ
บุคลากรใน
หนวยงาน 

 บริการใน
สังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
 จำนวน 
44 คน 

ยกระดับ
คุณธรรม
และการ
สงเสริม 
Happy 
MOPH 

- / / / /  

รวม     10,000.- - - 10,000.- -  

 

 ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  
                      7  ธ.ค. 63 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
            (นางณิชมน  รัตนคช) 
ตำแหนง      สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
                       7  ธ.ค. 63 


