
 
 

                แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 

 

 ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมน ำองค์กรมีสุข     หน่วยงาน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น     

 สถานที่ตั้ง      79  หมู่  13  ต ำบลบ่อแก้ว   อ ำเภอนำหมี่น   จังหวัดน่ำน   55180                

 ชื่อผู้ประสานงาน    นำงสำวรจนำ   ธิเขียว    หมายเลขโทรศัพท์.  054 – 718714      

 จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   12   คน  

 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   12   คน  
 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ   ๒๕๖6   จ ำนวน        7  กิจกรรม 

 จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖6  รวม    -    บาท 
 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน  -  บาท 
 จำกงบประมำณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน   -  บาท 

         เป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 
 บุคลำกรและจิตอำสำในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
 รณรงค์เผยแพร่/จัดกิจกรรม/เทิดทูนสถำบันชำติ  ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำยใน ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สร้ำงสังคมเก้ือกูลและแบ่งปันโดยให้มีประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรม 
 ยึดมั่นสถำบันหลัก ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสำธำรณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

  
       ระยะเวลาด าเนินการ  12  เดอืน 

 



 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

 บุคลำกรใหม่ที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้ ด้ำนกฎหมำยและวิธีปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ คู่คุณธรรม 
 ผู้บริหำรทุกระดับ มีควำมรู้ จรรยำข้ำรำชกำร คุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอำสำและค่ำนิยม MOPH ที่จะน ำไปถ่ำยทอดแก่บุคลำกรในหน่วยงำนให้มี

ควำมรู้และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
 ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ได้พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำน 
 บุคลำกรได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์และได้น้อมน ำหลักธรรมค ำสอนทำงศำสนำ 
 บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการปีงบประมาณ 2566 (ตามบัญชีแนบท้าย) 

 
 



 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
  

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

ผลส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) /แหล่ง
งบประมาณ 

 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
หมาย

เหต ุผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1. กิจกรรมสร้ำง
จิตส ำนึกต่อสถำบัน
ชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 

-ปลูกจิตส ำนึกให้มีควำม
จงรักภักดี และน ำ
หลักธรรมค ำสอนไปปรับ
ใช้ในชีวิต 

- บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
หน่ วยงำนเข้ ำร่ วม
ครบ100% 

 
- 

 
- 

      

2. โครงกำรเข้ำวัดฟัง
ธรรมและร่วมกิจกรรม
ในวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ 
 

บุคลำกรมีควำมสำมัคคี
และน ำหลักธรรมไปปรับ
ใช้ในกำรท ำงำนและกำร
ด ำเนินชีวิต 
 

เจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 
12 คน 

สร้ำงควำมสำมัคคี ปลูกฝัง
ทัศนคติ คุณธรรม 
 จริยธรรม 

 
- 

ชมรม
จริยธรรม 

สสอ.นำหมื่น 

     

3. โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรป้องกันกำรทุจริต 

บุคลำกรมีทัศนคติ 
ค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์
สุจริตและเจตคติที่ดีต่อ
องค์กร ต่อกำรท ำงำน 
ต่อเพ่ือนร่วมงำนและ 
ต่อผู้มำขอรับบริกำร 

ร้อยละ 100 
เจ้ำหน้ำที่มีจิตส ำนึก
สุจริตที่ดี 

ปลูกฝังทัศนคติ ค่ำนิยม 
ควำมซื่อสัตย์ สุจริตและ
เจตคติที่ดีต่อหน่วยงำน 
ต่อเพ่ือนร่วมงำน และต่อผู้
มำขอรับบริกำร 
 

 
- 

ชมรม
จริยธรรม 

สสอ.นำหมื่น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

ผลส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) /แหล่ง
งบประมาณ 

 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
หมาย

เหต ุผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

4. กิจกรรมตรวจสอบ
ภำยในและควบคุม
ภำยในภำยใน
หน่วยงำน         
(ด้ำนกำรเงินกำรคลัง) 

เพ่ือใช้มำตรกำรทำงด้ำน
กำรเงินและกำรคลังใน
กำรส่งเสริมเครือข่ำย
คุณธรรม 

ร้อยละ 100 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติมี
กำรใช้มำตรกำรทำง
กำรเงินและกำรคลัง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เจ้ำหน้ำที่ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้
ตรวจสอบภำยใน และน ำ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภำยในไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสำมำรถใช้
มำตรกำรทำงด้ำนกำรเงิน
และกำรคลังในกำร
ส่งเสริมเครือข่ำยคุณธรรม
ได้อย่ำงถูกต้อง 

- ทีม
ตรวจสอบ
ภำยใน คป.
สอ.นำหมื่น 

     

5. โครงกำรเรำท ำ
ควำมดีด้วยหัวใจ 
 มุ่งเน้นกำรมีส่วนรวม
กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็ง “บวร” (บ้ำน
ชุมชน/วัด-ศำสน
สถำน/โรงเรียน-ส่วน
รำชกำร) 

บุคลำกรมีควำมสำมัคคี 
มีทัศนคติจิตสำธำรณะ 
ตำมแนวทำง พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
เจ้ำหน้ำที่มีจิต
สำธำรณะ 

สร้ำงควำมสำมัคคี ปลูกฝัง
ทัศนคติ มีจิตสำธำรณะ 
ตำมแนวทำง พอเ พียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ 
 
 
 
 

 
- 

ชมรม
จริยธรรม 

สสอ.นำหมื่น 

 
 

    

6. จัดท ำและเผยแพร่
สื่อ รณรงค์ส่งเสริม
จริยธรรม 
 

- บุคลำกรได้รับกำร
ส่งเสริมด้ำนจริยธรรมที่ดี 

ร้อยละ 100 
เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบ
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอย่ำงท่ัวถึง 

มีกำรเผยแพร่สื่อออนไลน์ 
โ ด ย เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ แ ล ะ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้ อ มู ล สื่ อ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพและท่ัวถึง 
 

 
- 

ชมรม
จริยธรรม 

สสอ.นำหมื่น 

     

 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

ผลส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) /แหล่ง
งบประมาณ 

 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
หมาย

เหต ุผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

7. กิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรสูงสุด 

เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำน
เป็นแบบอย่ำงด้ำน
คุณธรรม 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ประกำศ
เจตนำรมณ์ร่วมกัน 

เ พ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำง
ทัศนคติที่ดีด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ 
 

 
- 

ชมรม
จริยธรรม 

สสอ.นำหมื่น 

 
 

 
 

   

 
 

  ลงชื่อ                                   ผู้เสนอแผน  ลงชื่อ                                         ผู้เห็นชอบแผน    ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติแผน 
            (นำงสำวรจนำ  ธิเขียว)                                 (นำยรัฐศำสตร์   ขันยอด)                           (นำยชวลติ   รวมศิลป์) 
              เจ้ำพนักงำนธุรกำร                           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                   สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
  


