
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 

สถานที่ต้ัง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า เลขที่  7 หมู่ที่  15 ถนนศักดาบรรณกจิ ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  56110 

ชื่อผู้ประสานงาน นายประหยัด  สองสีใส  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า (ด้านบริหาร) โทรศัพท์  054- 451 974 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  95  คน        จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  95  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   4  โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 9,000  บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 9,000  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 เจ้าหน้าท่ีในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จ านวน  1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ด าเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564- เดือน กันยายน 2565  รวม    11  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 มีผลส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแบบมสี่วนร่วมจากบุคลากรในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90  

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
 

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

 
หน่วยงาน/  

ผู้ 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการชมรม 
จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมน า
ไทย 4 ประการ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา ประจ าปี 2563 

เพื่อให้มีการ
ด าเนินการตาม
โครงการชมรม
จริยธรรม เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นายไชยยนต ์ 
วงศ์ใหญ่ 
ต าแหน่ง 
สาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

22  คน  ไม่มี-       

2. จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานตาม
แผนชมรม
จริยธรรมเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

นายประหยัด  
สองสีใส  
ต าแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

95  คน  ไม่มี       

3. ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการ
กระท าผิดวินยัทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์/ intranet/ แจ้ง
วาระในการประชุมประจ าเดือน 

เพื่อให้มีการ
ด าเนินการกิจกรรม 
ด้านส่งเสริม
บุคลากรให้มีวินัย 

นายประหยัด  
สองสีใส  
ต าแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

95  คน  ไม่มี      

4. จัดท าโครงการอบรมวินัย และ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใน
หน่วยงานจิตพอเพยีง ต้านทุจริต 
ภายในหนว่ยงาน 

เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานกิจกรรม 
ด้านส่งเสริม
บุคลากรให้มีวินัย 
พอเพียง สุจริต 

นายประหยัด  
สองสีใส  
ต าแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

22  คน  3,000 บาท      

 

 



 
 

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

 
หน่วยงาน/  

ผู้ 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

5. จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม (พอเพียง 
วินัย สจุริต จิตอาสา) ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา ให้ยึดถอืปฏิบัต ิ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
เชียงค า จังหวัด
พะเยา ยึดถือ
ปฏิบัติตามคู่มือ 
การขับเคลื่อนแผน
แม่บท ส่งเสริม
คุณธรรม (พอเพียง 
วินัย สจุริต  
จิตอาสา) 

น.ส. ณัฏฐณิชา  
ใจแปง 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

95  คน  4,000  บาท       

6. กิจกรรมท าบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

นายไชยยนต ์ 
วงศ์ใหญ่ 
ต าแหน่ง 
สาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

95  คน  ไม่มี      

7. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เชียงค า จังหวัดพะเยา 

เพื่อส่งเสริม
บุคลากรในสังกัด 
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
เชียงค า ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงาม 

นายไชยยนต ์ 
วงศ์ใหญ่ 
ต าแหน่ง 
สาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

22  คน  2,000  บาท      

รวม     9,000  บาท      

    ลงชื่อ                                           ผู้เสนอแผน                             ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบแผน 

  (      นายประหยัด  สองสีใส       ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

             (    นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่       ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
                ประธานชมรมจริยธรรม 
                หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 


