
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ชื่อชมรม    STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยงาน สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  

สถานที่ต้ัง  619  หมู่ 4  ต าบลกลางเวียง    อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   55110  

ชื่อผู้ประสานงาน  นายฉลองชัย  สิทธิวัง โทรศัพท์        0846165432  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน      80  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   80  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 4,000 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 4,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 หน่วยงานให้ความส าคัญ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 ระยะเวลาที่ด าเนินการ 10 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏบิัตกิารของหน่วยงาน 
 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร  
 สร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 



 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์
เชิง

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.การเสริมสร้างองค์
ความรู้ ด้านประมวล
จริยธรรม และวินัยเชิง
บวก  

เพ่ือให้บุคลากร
ภายใน องค์กร มี
ความรู้เก่ียวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม 
วินัย ข้าราชการ
สามารถน าไปใช้ เป็น
กรอบแนวทางการ 
ปฏิบัติในการครองตน 
ครอง งาน สร้างความ
สมดุลใน ชีวิตและ
สังคมได้อย่างย่ังยืน 

สสอ.เวียงสา จ านวน 
บุคลากรที ่
เข้าร่วม 
โครงการ 

บุคลากรใน
หน่วยงาน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัย ข้าราชการ
เพ่ิมมากข้ึน 

1,500      

2.ประกาศเจตจ านง
สุจริตใน การ
บริหารงานมุ่งน าสู่การ 
เป็นองค์กรที่ยึดมั่นใน
หลัก คุณธรรม เทิดทูน 
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงใน
การ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
ปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
เห็นประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 

สสอ.เวียงสา จ านวน 
บุคลากรที ่
เข้าร่วม 
โครงการ 

บุคลากรใน
หน่วยงาน มี
จิตส านึกยึดมั่น
ใน หลักธรรมาภิ
บาล ปฏิบัติงาน
ด้วยความ 
ซื่อสัตย์ 

1,500      



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์
เชิง

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) 

3.มาตรการ การ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
ภายในองค์กร 

เพ่ือวางระบบรากฐาน 
การเสริมสร้าง
คุณธรรม ของ
บุคลากรในสงักัด 

สสอ.เวียงสา 

จ านวน 
มาตรการ 
อย่างน้อย
1 
มาตรการ 

บุคลากรใน 
หน่วยงาน 
สามารถน า 
นโยบายไปสู่การ 
ปฏิบัติได้อย่าง 
แท้จริง 

1,000      

 
รวม 

  
   

4,000 
     

 

 

 

 ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
        (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
          (นายชุมพล  สุทธิ) 
ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 


