
แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณดา้นสาธารณสขุ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัย ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สว่นที� 1 ความเชื�อมโยงของแผนงาน/โครงการระดบัประเทศ จังหวดัและสํานักงานสาธารณสขุจังหวดั 
รหสั 3-2-1-0795 โครงการ คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สสอ.นาโพธิ� 
แผนงาน (Initiative : I) : 10. แผนการพัฒนาองคก์รตน้แบบความสขุ 
ประเภทของแผนงาน: แผนงานประจํา 
ระดบัของแผนงาน: แผนปฏบิตักิารระดบัอําเภอ 
กลุม่งาน: กลุม่งานนติกิาร อําเภอ: นาโพธิ� หน่วยงาน: สํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาโพธิ�

ความเชื�อมโยงกบัยทุธศาสตร ์20 ปี กระทรวงสาธารณสขุ

ยทุธศาสตร์
กระทรวง

4. Governance Excellence (บรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล) แผนงานกระทรวง 11. การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ

โครงการกระทรวง 11.1 โครงการประเมนิคณุธรรมความโปรง่ใส ตวัชี�วดักระทรวง 11.1.1 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
ITA

ความเชื�อมโยงกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดับรุรีมัย ์20 ปี (2561-2580)

ภาพอนาคต 20 ปี บรุรัีมยน์ครแหง่ความสขุ ประเด็นการพัฒนา ระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน
ความเชื�อมโยงกบัแผนยทุธศาสตรส์ขุภาพจงัหวดับรุรีมัย ์ปี 2561-2564

ประเด็นยทุธศาสตร์
(SI)

4. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที�มธีรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพ เป้าประสงค์
(Goal:G)

9. หน่วยงานสาธารณสขุทกุแหง่ มธีรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการ

ผลลพัธ์
(Outcome:O)

10. องคก์รและกําลงัคนดา้นสขุภาพมคีวามสขุ ตวัชี�วดัผลลพัธ์
(KPI-O)

กลยทุธ์
(Strategic:ST)

31. สนับสนุนใหห้น่วยงานจัดทําแผนสรา้งสขุตามผลการประเมนิความสขุของคน
ทํางาน (Happinometer)

PM.รพ 
 

..................................................................................
( นางสาวบษุราวรรณ ไชยชนะวงฅ ์)

 ตําแหน่ง พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการ 
 

วนัที�..........เดอืน...........................พศ.................

PM.สสอ. 
 

..................................................................................
( นายวรรณชยั บญุนาค )

 ตําแหน่ง เจา้พนักงานสาธารณสขุปฏบิตังิาน 
 

วนัที�..........เดอืน...........................พศ.................



สว่นที� 2 Gantt Chart (สว่นที� 2-3 แยกรายโครงการ)
รหสัโครงการ    3-2-1-0795

จัดทําโดย

............................................. 

วนัที�จัดทํา......../................/..........

อนุมตัโิดย

............................................. 

วนัที�อนุมตั.ิ......./................/..........
โครงการ    คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สสอ.นาโพธิ�

วตัถปุระสงค์
1.เป็นองคก์รแหง่ความสขุ
2.ผา่นประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3.
4.

เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)
1.เป็นองคก์รแหง่ความสขุ
2.ผา่นประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
3.ผา่นประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
4.

กลุม่เป้าหมาย/จํานวน
1.บคุลากรสํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาโพธิ� 35 คน 

ระยะเวลาดําเนนิการ (วนัที�เริ�มตน้-วนัที�ส ิ�นสดุ)
09 / 02 / 2565 - 09 / 06 / 2565

งบประมาณรวม
0.00 บาท

ตวัชี�วดัโครงการ
1. เป็นองคก์รแหง่ความสขุ
2. 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ (ชื�อ-สกลุ) 
นายวรรณชยั บญุนาค

แหลง่งบประมาณ 
ไมใ่ชง้บประมาณ

ลําดบั กจิกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 วนัที�แลว้เสร็จ ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ แหลง่งบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการดําเนนิงาน  23/05/2565 นายศกัดิ�ครนิทร ์สมุหรัิญ 0.00 ไมใ่ชง้บประมาณ
2 อบรมคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   20/06/2565 0.00 ไมใ่ชง้บประมาณ

0.00



สว่นที� 3 รายละเอยีดกจิกรรมและการใชจ้า่ยงบประมาณ (1 โครงาน/1 แหลง่งบประมาณ)
รหสั/ลําดบั 
กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม จํานวน หน่วย x จํานวน หน่วย x จํานวน หน่วย x ตอ่หน่วย หน่วย งบประมาณ/แหลง่งบประมาณ
รายละเอยีดงบประมาณ จํานวน แหลง่งบประมาณ

3-2-1-0795 คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สสอ.นาโพธิ� 0.00 ไมใ่ชง้บประมาณ
1 วางแผนการดําเนนิงาน 0.00 ไมใ่ชง้บประมาณ
2 อบรมคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 0.00 ไมใ่ชง้บประมาณ



 
รหสั 3-2-1-0795 

โครงการ คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สสอ.นาโพธิ� 
กลุม่งาน: กลุม่งานนติกิาร อําเภอ: นาโพธิ� หน่วยงาน: สํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาโพธิ� 

งบประมาณรวม 0.00 บาท 
 
 

 
 
 

.................................................................................. ผูเ้สนอ 
( นายวรรณชยั บญุนาค )

ตําแหน่ง เจา้พนักงานสาธารณสขุปฏบิตังิาน 
 
 

วนัที�..........เดอืน...........................พศ................. 

 
 
 

.................................................................................. ผูเ้ห็นชอบ
( นายศกัดิ�ครนิทร ์สมุหรัิญ )

ตําแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ 
 
 

วนัที�..........เดอืน...........................พศ................. 

 
 
 

.................................................................................. ผูเ้ห็นชอบ
( นายสรุชยั ชตุนิธรารักษ์ )

ตําแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ รักษาการแทน สาธารณสขุอําเภอนาโพธิ� 
 
 

วนัที�..........เดอืน...........................พศ................. 

 
 
 

.................................................................................. ผูอ้นุมตั ิ
( นายเวฬวุนั อนิทอง )

ตําแหน่ง นายแพทยช์าํนาญการ รักษาการในตําแหน่งผูอํ้านวยการโรงพยาบาลนา
โพธิ� 

 
 

วนัที�..........เดอืน...........................พศ................. 
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รหสั 3-2-1-0795 

โครงการ คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สสอ.นาโพธิ� 
กลุม่งาน: กลุม่งานนติกิาร อําเภอ: นาโพธิ� หน่วยงาน: สํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาโพธิ� 

แหลง่งบประมาณ ไมใ่ชง้บประมาณ 
งบประมาณรวม 0.00 บาท 

 
 

comment พนย. สถานะ
ผา่น

comment กลุม่งาน. สถานะ
ผา่น

comment การเงนิ. สถานะ
ผา่น


