
 

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :รอยละชองหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน PMQA.

สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :

1.  คปสอ.สบปราบ ไดดําเนินการ องคกรคุณธรรม ป 2558 จนถึงปจจุบัน  โดยมีอัตลักษณ ดังนี้  "ซื่อสัตย รับผิดชอบ สามัคคี"

2   ป 2561 คปสอ.สบปราบ ไดเขารวมขับเคลื่อนกิกรรมองคกรคุณธรรม กับ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

จํานวน แหลงงบ

20 รหัสโครงการ 110405

โครงการการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม คปสอ.สบปราบ ป 2563 

1.  คณะกรรมการชมรมจริยธรรม

   1. แตงตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม

 - คณะกรรมการชมรมจริยธรรม รพ.สบปราบ 1 แหง รพ.สบปราบ มีคณะทํางานชมรม  พย. 62 ไพศาล

 - คณะกรรมการชมรมจริยธรรม สสอ.สบปราบ 1 แหง สสอ.สบปราบ จริยธรรม นิเวศน

   2. ประชุมการจัดทําแผนองคกรคุณธรรม

   3. นโยบายการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม

   4.  สื่อสารใหผูปฏิบัติ

   5.  ดําเนินงาน และการขับเคลื่อน

องคกรคุณธรรม ตามอัตลักษณองคกร

   6. รายงานผลการดําเนินงาน 

2. การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 

   1. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม

- ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสบปราบ 1 แหง รพ.สบปราบ มีคณะทํางานชมรม พย. 62 ไพศาล

- ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขอําเภอสบปราบ 1 แหง สสอ.สบปราบ มีคณะทํางานชมรม พย. 62 นิเวศน

2.ประชุมและประกาศเจตนารมณของผูบริหาร จนท. รพ 136 คน คปสอ.สบปราบ จนท.มีความรู เขาใจ อาหารวางและเครื่องดื่ม

และสมาชิกในองคกร เกี่ยวกับอัตลักษณหนวยงาน สสอ. 31 รพ/สสอ/รพสต การขับเคลื่อน 136 คน*25บาท

และคานิยมรวมMOPH รวม 167 คน 6 แหง องคกรคุณธรรม 3,400 UC ธค. 62 ชมรมจริยธรรม

3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม รพ /สสอ/รพสต. คปสอ.สบปราบ

ขององคกร ตามอัตลักษณ คปสอ.สบปราบ  6 แหง

  "ซื่อสัตย รับผิดชอบ สามัคค"ี

ใหสอดคลองคุณธรรมนําไทย

 " พอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา " 

     1. เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ จนท. รพ 136 คน คปสอ.สบปราบ เสริมสรางวัฒนธรรมองค

       - วันขึ้นปใหม สสอ. 31 กรดานการมีสวนรวม อาหารกลางวัน/อาหารวาง

รวม 167 คน ในกิจกรรมรอยละ 60 และเครื่องดื่ม

80 คน*100บาท = 8,000

คาใชจายในการจัดงาน และ

วัสดุ อุปกรณ = 2,000

10,000 UC มค.63 ชมรมจริยธรรม

       - วันสงกรานต จนท. รพ 136 คน คปสอ.สบปราบ เสริมสรางวัฒนธรรมองค อาหารกลางวัน/อาหารวาง

สสอ. 31 กรดานการมีสวนรวม และเครื่องดื่ม

รวม 167 คน ในกิจกรรมรอยละ 60 80 คน*100บาท = 8,000

คาใชจายในการจัดงาน และ

วัสดุ อุปกรณ = 2,000

10,000 UC เมย.63 ชมรมจริยธรรม

       - วันเขาพรรษา จนท. รพ 136 คน คปสอ.สบปราบ เสริมสรางวัฒนธรรมองค อาหารวางและเครื่องดื่ม

สสอ. 31 กรดานการมีสวนรวม 80 คน*25บาท = 2,000

รวม 167 คน ในกิจกรรมรอยละ 60 คาใชจายในการจัดงาน และ

วัสดุ อุปกรณ = 1,000

3,000 UC กค.63 ชมรมจริยธรรม

       - วันมหิดล จนท. รพ 136 คน คปสอ.สบปราบ เสริมสรางวัฒนธรรมองค อาหารวางและเครื่องดื่ม

สสอ. 31 กรดานการมีสวนรวม 80 คน*25บาท=2,000

รวม 167 คน ในกิจกรรมรอยละ 60 คาใชจายในการจัดงาน และ

วัสดุ อุปกรณ = 1,000

3,000 UC กย.63 ชมรมจริยธรรม

     4. เขารวมกิจกรรม  คปสอ.สบปราบ รพ /สสอ/รพสต. 6 แหง คปสอ.สบปราบ

      - งานพระราชพิธี

   - กิจกรรม 5 ส ในหนวยงานและ รพ. ตค.62-กย.63 ทีม ENV

   - จิตอาสาภายในและนอก หนวยงาน ตค.62-กย.63 ทีม ENV

    5. กําหนดคุณธรรมเปาหมายจากปญหา รพ /สสอ/รพสต. 6 แหง คปสอ.สบปราบ ตค.62-กย.63 ชมรมจริยธรรม

ที่อยากแกและความดีที่อยากทําที่สอดคลอง

กับคุณธรรม 4 ประการ  ดังนี้

       -   การบริหารงานดวยความโปรงใส

    -  ปฎิบัติงานตรงเวลา  

 - การประหยัดทรัพยากรในหนวยงาน

ไดแก ดานพลังงาน และวัสดุตางๆ คัดแยกขยะ

    - การเสียสละ จิตอาสา บริการดวยใจ

3.  การรายงานและประเมินผลกิจกรรม

 - จัดทําแผนปฎิบัติการสงเสริมคุณธรรม รพ /สสอ/รพสต. 6 แหง คปสอ.สบปราบ รายงานผลกิจกรรม พย. 62 ชมรมจริยธรรม

ของหนวยงาน

-รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ รพ /สสอ/รพสต. 6 แหง คปสอ.สบปราบ รายงานผลกิจกรรม มีค. ,กย63 ชมรมจริยธรรม

-รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการฯรพ /สสอ/รพสต. 6 แหง คปสอ.สบปราบ รายงานผลกิจกรรม มีค. ,กย63 ชมรมจริยธรรม

4. การประเมินกิจกรรมองคกรคุณธรรม ตค.62-กย.63 ชมรมจริยธรรม

     ประกวดบุคคลตนแบบดานดานคุณธรรม รพ /สสอ/รพสต. 6 แหง คปสอ.สบปราบ รายงานผลกิจกรรม มีค,กย.63 ชมรมจริยธรรม

และดานบริการ บุคคลตนแบบ

     ประกวดหนวยงานตนแบบดานคุณธรรม หนวยงานตนแบบ

29,400                         รวมงบประมาณ UC

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.สบปราบ  จังหวัดลําปาง

ลําดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ


