แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ชื่อชมรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา

สถานที่ตั้ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 ถนนศักดาบรรณกิจ ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา 56110
ชื่อผู้ประสานงาน นายประหยัด สองสีใส ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเชียงคา (ด้านบริหาร) โทรศัพท์ 054- 451 974
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน 95 คน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย 95 คน

จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 4 โครงการ
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จานวน
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จานวน
-

9,000 บาท
9,000 บาท
บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 เจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จานวน 1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ดาเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564- เดือน กันยายน 2565 รวม 11 เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
 มีผลสาเร็จจากการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เป้าหมาย

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน/
ผู้
ที่รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนา
ไทย 4 ประการ “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา ประจาปี 2563

เพื่อให้มีการ
ดาเนินการตาม
โครงการชมรม
จริยธรรม เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่
ตาแหน่ง
สาธารณสุข
อาเภอเชียงคา

22 คน

ไม่มี-

2. จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ

เพื่อให้มีการ
ดาเนินงานตาม
แผนชมรม
จริยธรรมเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

นายประหยัด
สองสีใส
ตาแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชานาญการ

95 คน

ไม่มี

3. ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการ
กระทาผิดวินยั ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/ intranet/ แจ้ง
วาระในการประชุมประจาเดือน

เพื่อให้มีการ
ดาเนินการกิจกรรม
ด้านส่งเสริม
บุคลากรให้มีวินัย

นายประหยัด
สองสีใส
ตาแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชานาญการ
เพื่อให้มีการ
นายประหยัด
ดาเนินงานกิจกรรม สองสีใส
ด้านส่งเสริม
ตาแหน่ง
บุคลากรให้มีวินัย นักวิชาการ
พอเพียง สุจริต
สาธารณสุข
ชานาญการ

95 คน

ไม่มี

22 คน

3,000 บาท

กิจกรรม

4. จัดทาโครงการอบรมวินัย และ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใน
หน่วยงานจิตพอเพียง ต้านทุจริต
ภายในหน่วยงาน

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

เป้าหมาย
กิจกรรม
5. จัดทาคู่มือการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม (พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา) สาหรับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา ให้ยึดถือปฏิบัติ

6. กิจกรรมทาบุญตักบาตร

7. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน/
ผู้
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา จังหวัด
พะเยา ยึดถือ
ปฏิบัติตามคู่มือ
การขับเคลื่อนแผน
แม่บท ส่งเสริม
คุณธรรม (พอเพียง
วินัย สุจริต
จิตอาสา)
เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา

น.ส. ณัฏฐณิชา
ใจแปง
ตาแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ

95 คน

4,000 บาท

นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่
ตาแหน่ง
สาธารณสุข
อาเภอเชียงคา
นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่
ตาแหน่ง
สาธารณสุข
อาเภอเชียงคา

95 คน

ไม่มี

22 คน

2,000 บาท

เพื่อส่งเสริม
บุคลากรในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงาม

รวม

ลงชื่อ

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

9,000 บาท

ผู้เสนอแผน

( นายประหยัด สองสีใส )
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผน

( นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ประธานชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

