
  แบบฟอร์มที่ ๑ 

                                      แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

ช่ือ ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ......หน่วยงาน.........สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

สถานท่ีตั้ง..........229... หมู่ที่ 8  ตำบลตองโขบ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร.................................. 

ช่ือผู้ประสานงาน...นายสุริยัณห์  สุระสระ.....โทรศัพท์............ 0899408976 

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน.....12.........คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย....12........คน 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 โครงการ 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 รวม....2.....โครงการ/กิจกรรม 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน.........ไม่ใช้งบประมาณ........บาท 

• จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน...........ไม่มี...................บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

• เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ.....12........เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

• เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณเป็นผู้มีคุณธรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 หมาย
เหต ุผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง 
คุณภาพ ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖5) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖6) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

๑.กิจกรรม
ทำบุญตักบาตร
ในวันพระราช
พิธี และวัน
สำคัญทาง
ศาสนา เข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 

เพื่อให้
บุคลากร

สาธารณสุข
เป็นผู้มีจติใจ
เอื้อเฟ้ือและมี

คุณธรรม 

สสอ.โคกศรี
สุพรรณ 

ร้อยละ 
100(12) 

คน 

ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

ปฏิบัติธรรม 
พึงพอใจร้อย

ละ 100 

ไม่ม ี 12 คน 12 คน 12 คน 12 คน  

๒.กิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลาในวัน
สำคัญทาง
ศาสนา 
 
 

เพื่อให้
บุคลากร

สาธารณสุข
เป็นผู้มีจติใจ
เมตตาและ

รักษา
สิ่งแวดล้อม 

สสอ.โคกศรี
สุพรรณ 

เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 

100(12) 
คน 

ปลูกต้นไม้ทุก 
สสอ. 

(1 แห่ง) 

ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมปล่อย
ปลาและปลูก

ต้นไม ้
พึงพอใจ 

ร้อยละ 100 

ไม่ม ี 12 คน 
1 แห่ง 

12 คน 
1 แห่ง 

12 คน 
1 แห่ง 

12 คน 
1 แห่ง 

 

           

ลงช่ือ   ผู้เสนอแผน                                                                  ลงช่ือ.. ..ผู้เห็นชอบแผน 

               ( นายสุริยัณห์  สรุะสระ )                               (..นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล...) 

   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ                ตำแหน่ง...สาธารณสุขอำเภอโคกศรสีุพรรณ...... 

        วันท่ี..7...เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ....๒๕๖5......             วันท่ี..7...เดือน.....ตลุาคม......พ.ศ....๒๕๖5...... 

 



 

 

หมายเหตุ 1. รายงานการนำแผนปฏิบัติการฯ ขึ้น เว็บไซต์ ให้ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้ านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข  ทราบโดยรายงานทาง google form ตามลิ งก์ย่อ 
https://moph.cc/qLH79IJZL ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

ที ่13  /๒๕๖5 



เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรสีุพรรณ 
______________ 

 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2(พ.ศ. 
2566-2570) นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแ ต่งตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
 ๑.๑ นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล     สาธารณสุขอำเภอ                                            ประธาน 
 ๑.๒ นายสุริยัณห์  สุระสระ       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                   รองประธาน 
 ๑.3 น.ส.อุทรทิพย์  พลราชม     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              คณะทำงาน 
 ๑.4 นางสมสมร  พรมประศรี    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน                  คณะทำงาน 
    ๑.5 นายธเรศ  ธาราพร    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                              คณะทำงาน 
    ๑.๖ น.ส.เปรมฤดี  ถิ่นตองโขบ    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       คณะทำงาน 
    ๑.7 นางสุดารัตน์  อ้มพรม    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                              คณะทำงาน 
    ๑.8 นายธนชาติ  ธนะคำดี    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                            คณะทำงาน 
    ๑.9 น.ส.ปริยาภร รอดเข็ม    นักวิชาการสาธารณสุข                                           คณะทำงาน 
 ๑.10 นางสาวสมบูรณ์ วงศ์เครือศร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      คณะทำงานและเลขานุการ 
 ๑.11 น.ส.ปิยรัตน์  ผาใต้          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๒. หน้าที่และอำนาจ 
 ๒.๑ ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานกับเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ให้

สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 



 ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณและดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดย การ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
จริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 ๒.๓ ดำเนินการรายงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรว ง
สาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 ๒.๔ ดำเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่ …7…เดือน…ตุลาคม…พ.ศ.๒๕๖5 
 

 
(นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 

สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 



 

 

 


