
EB 23 ข้อ ๑.2.2 

             แบบฟอร์มที่ 1 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ชื่อชมรม  คนดีศรีเถิน     หน่วยงาน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  

สถานที่ต้ัง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 

ชื่อผู้ประสานงาน   นายประยูร   จันทร์ศักด์ิ    โทร   0828966869 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   50  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  50 คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม     7,000 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  7,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  0  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสุข 
และความ 
พึงพอใจของประชาชน 
3. เพ่ือส่งเสริม ยกย่อง เชิดชบูุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรคุณธรรม และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ    6 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน          
บุคลการในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1. กิจกรรมพัฒนาขา้ราชการใหม่ 
- หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 

เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุ
ใหม่ให้มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ
เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
รู้จัการทางานเป็นทีม เป็นผู้
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และใช้เป็น
แนวทางในการเรียนรู ้

สสอ.เถิน ข้าราชการใหม่เข้า
รับการอบรม 

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ได้ 
เรียนรู้ทักษะ
เบื้องต้นใน 
การปฏิบัติ
ราชการและ 

หลักการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

3,000      

2. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และ 
วัฒนธรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยม พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา บุคลากรในองค์กรอยา่ง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ
วัฒนธรรมจิตอาสาให ้
บุคลากรในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

สสอ.เถิน จานวนบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรใน
หน่วยงาน มี 
ค่านิยม ในการ
ต่อต้านการ 
ทุจริต เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่
ประโยชน์ส่วน
ตน 

3,000      

3.ประชุมชี้แจงแผนส่งเสริม
คุณธรรม 

เพื่อชี้แจงทาความเขา้ใจ
แผนฯ กรอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนฯ ทาให้
สามารถผลักดัน 
การดาเนินการเป็นไปตาม
แผนฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

สสอ.เถิน จานวนครั้งการจัด
ประชุม 

บุคลากรใน
หน่วยงาน มี 
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ 
สามารถดาเนิน
การตาม 
แผนฯ อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

0      

 

 

 

 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

4.ประกาศเจตจานงสุจริตในการ 
บริหารงานมุ่งนาสู่การเป็นองค์กร
ที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม เทิดทูน 
สถาบันชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

เพื่อแสดงเจตจานงในการ
เทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
ปฏิบัติงานโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

สสอ.เถิน จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรใน
หน่วยงาน มี 
จิตสานึก ยึดมั่น
ในหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย ์

0      

5.การสวดมนต์ข้ามป ีส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถพีุทธ 

เชิญชวนข้าราชการ 
พนักงานราชการ อก. 
ร่วมทาบุญ รักษาศีล เจริญ
ภาวนา ปฏิบัติธรรม 
ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธ 
มนต ์

สสอ.เถิน จานวนบุคลากรที่
เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรใน
หน่วยงาน 
ร่วมกันประกอบ
กิจกรรม 
นาหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา
ไป 
ประพฤติปฏบิัติ 

0      

6.งานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เจริญพิธีพระพุทธมนต ์
- ข้าราชการ พนักงาน อก. 
ถวายพระพรชยัมงคล 

สสอ.เถิน จานวนบุคลากรที่
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรใน
หน่วยงาน ร่วม 
ถวายพระพรชยั
มงคล เพื่อ 
สานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

1,000      

รวม     7,000      

 

               ผู้เสนอแผน                  ผู้อนุมัติแผน 
        ( นายประยูร   จันทร์ศักดิ ์)                                                               ( นายชุมพล  ดวงดีวงศ์) 

     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                        สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

            เลขานุการชมรมคนดีศรีเถนิ               ประธานชมรม 


