แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมและการสร้างสุขในองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
ชื่อผู้ประสานงาน นายประหยัด สองสีใส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 0 ๘๑๐๒๖ ๗๑๓๔
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 6๕ คน

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6๕ คน

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 5 โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม
1๐0,000
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน
60,000
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน
๔0,000 บาท

บาท
บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
• (1) เป้าหมายหลัก ได้แก่ บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 6๕ คน (2) ประชาชนอำเภอเชียงคำ และ (3) หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ระยะเวลาทีด่ ำเนินการ ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน 2566 รวม 12 เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
• มีผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
เป้าหมาย
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน/
ผู้
ที่รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำ
ไทย 4 ประการ “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา ประจำปี 2566

เพื่อให้มีการ
ดำเนินการตาม
โครงการชมรม
จริยธรรม เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่/
ประธาน
กรรมการ

2. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ

เพื่อให้มีการ
ดำเนินงานตาม
แผนชมรม
จริยธรรมเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

นายประหยัด
สองสีใส
/รองประธาน
กรรมการ

3. ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการ
กระทำผิดวินยั ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/ intranet/ แจ้ง
วาระในการประชุมประจำเดือน

เพื่อให้มีการ
ดำเนินการกิจกรรม
ด้านส่งเสริม
บุคลากรให้มีวินัย

4. จัดทำโครงการอบรมวินัย
สุจริต ศึกษาดูงานหน่วยงาน
องค์กรอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
พัฒนาเข็มมุ่ง “องค์กรแห่ง
ความสุข”

นายสินชัย
รัตนกระจ่างศรี
ตำแหน่งเจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข
อาวุโส
/กรรมการ
เพื่อให้มีการ
นายประหยัด
ดำเนินงานกิจกรรม สองสีใส
ด้านส่งเสริม
ตำแหน่ง
บุคลากรให้มีวินัย นักวิชาการ
สามัคคี พอเพียง
สาธารณสุข
สุจริต ยุติธรรม
ชำนาญการ
/รองประธานฯ

ผลลัพธ์
เชิง
ปริมาณ
1๖ คน

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
งบประมาณ
ที่ใช้

คณะกรรมการฯ มี
ความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ไม่มี

6๕ คน

คณะกรรมการฯ ร่วม
คิด วางแผน
ดำเนินงาน
ประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนักเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน

ไม่มี

6๕ คน

กลุ่มเป้าหมาย
ตระหนัก เข้าใจ ใน
สาระสำคัญ ปรับ
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงาน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม
บุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเชียงคำ มี
ความประพฤติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย
สุจริต

ไม่มี

6๕ คน

50,000 บาท

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.65)

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-มี.ค.๖6) (เม.ย.-มิ.ย.๖6)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖6)

หมายเหตุ

เป้าหมาย
กิจกรรม
5. กิจกรรมสำคัญตามโครงการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี วัน
สำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ.
2565 และ ปี พ.ศ. 2566 หรือ
กิจกรรมสำคัญอื่นใดตามนโยบาย
สำคัญ ระดับจังหวัดพะเยา ระดับ
อำเภอเชียงคำและระดับพื้นที่

6. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

7. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส ตาม
ประเด็นคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
อำเภอเชียงคำ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
เชียงคำ จังหวัด
พะเยา ร่วม
กิจกรรมตาม
ประกาศของอำเภอ
เชียงคำ ส่งเสริม
คุณธรรม (พอเพียง
วินัย สุจริต
จิตอาสา)
เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง ด้อย
โอกาส

หน่วยงาน/
ผู้
ที่รับผิดชอบ
นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง
สาธารณสุข
อำเภอเชียงคำ
/ประธาน
กรรมการ

นางกุลธิดา
สองสีใส
ตำแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชำนาญการ
/กรรมการ
นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง
สาธารณสุข
อำเภอเชียงคำ
/ประธาน
กรรมการ

ผลลัพธ์
เชิง
ปริมาณ
6๕ คน

6๕ คน

กลุ่ม
เปราะบาง
อำเภอ
เชียงคำ

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

กลุ่มเป้าหมาย
เกิดปิติ มีความ
ภาคภูมิใจในเกียรติ
ศักดิ์ศรี มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยผู้
ให้บริการและ
ผู้รับบริการ มี
ความสุข

5,000 บาท

มีความสุข มีคุณค่า
ชีวิต ยึดหลักธรรมใน
การดำเนินชีวิต ตาม
ทางสายกลาง “ละ
เว้นการทำชัว่ มุ่งทำ
ความดี มีจิตใจ
บริสุทธิ์”
กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สังคมผาสุข
แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ปกติสุข

5,000 บาท

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.65)

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-มี.ค.๖6) (เม.ย.-มิ.ย.๖6)

๔0,000 บาท

รวม 1๐0,000 บาท

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

( นายประหยัด สองสีใส )
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/รอง
ประธานชมรมฯ
เลขานุการชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผน

( นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ )
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
ประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖6)

