
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม “คนท าดี”...............หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ  

สถานที่ต้ัง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เลขที่ 254 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน   

ชื่อผู้ประสานงาน นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร ์ โทรศัพท์ 088-2511791  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 16  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  16   คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    3 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 6,000 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 6,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 หน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนได้ครบถ้วนทุกแผน ทันเวลา บุคลากรมีความสุข  

 ระยะเวลาที่ด าเนินการ.............12............เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 บุคลากรตระหนัก ถึงความส าคัญ เกิดคุณธรรม “พอเพียง”  “วินัย” “สุจริต”“จิตอาสา”“กตัญญ”ู 
 หน่วยงานเป็นองค์กรของรัฐท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

 

1.กิจกรรมส่งเสริมตามคุณธรรมเป้าหมาย  
1.1 “พอเพียง”  
- การรณรงค์ใช้ทรัพยากร อยา่งคุ้มค่า  
- การใช้ QR Code แทนการใช้กระดาษ  
 6.2 “วินัย”  
- การบันทึกรายมือชื่อ ตามเวลาปฏิบัติ
ราชการ 
- การตรงต่อเวลา  
- การแต่งกายประจ าวันตามวัฒนธรรม
องค์กรเช่นการแต่งกายดว้ยผ้าไทย ทุกวนั
ศุกร์  
 - การด าเนินงาน 5 ส. เสมือนเป็นงาน
ประจ า  
- การแยก และทิ้งขยะให้เป็นที ่1.3 
“สุจริต” 
 - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง ตามระเบียบ
พัสดุอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส - ไม่น าวัสดุ 
อุปกรณ์ทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน  
- ใช้ระบบการควบคุมภายในในการ
ปฎิบัติงาน 
1.4 “จิตอาสา” 
- จิตอาสาแบ่งปันน้ าใจและสาธารณะประ
โยฃน ์ 
1.5 “กตัญญ”ู 
- ส่งเสริมการประพฤติตนตามหลักศาสนา
ในทุกศาสนา  เช่น การท าบุญตักบาตร  
- สืบสานประเพณีไทย เช่น งานรดน้ าด า
หัวผู้บริหาร/ผู้สูงอายุ วันสงกรานต์   
-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม 

1. เพื่อให้บุคลากร
เกิดคุณธรรม 
“พอเพียง” “วินัย”       
“สุจริต” 
“จิตอาสา” 
“กตัญญู” 
2.เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้บุคลากร
ได้รับการ  พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักทางศาสนา
ที่ตนเองนับถือ 
 

ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอบา้นธ ิ

1.การใช้
กระดาษและ
หมึกพิมพ ์
ลดลงร้อยละ 
2 จาก
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
2.บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 
3.บุคลากร 
ปิดไฟ
เครื่องปรับอา
กาศ เมื่อไม่ใช้
งานเป็น
ประจ าทุกครั้ง 
 

1.บุคลากร
ตระหนัก ถึง
ความส าคัญ เกิด
คุณธรรม 
“พอเพียง”  
“วินัย”       
“สุจริต” 
“จิตอาสา” 
“กตัญญ”ู 
2.กิจกรรมส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
 

ไม่ใช้งบ √ √ √ √  



และวันส าคัญ ได้แก่ กจิกรรมเทิดทูน
สถาบันชาต ิ และพระมหากษัตริย ์

2.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการมีวินยัรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

1.ส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม ่ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน การ
ปฏิบัติงานอย่าง 
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอบา้นธ ิ

บุคลากรเข้า
ร่วมการอบรม  
100 % 

ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านวินัยขา้ราชการ 

6,000   √   

3.โครงการจิตอาสาสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน/วัด  
 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ในองค์กร  
๒.เพื่อปลูกฝังและ
พัฒนาแนวคิด ของ
การเป็นองค์กรของรัฐ
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และป้องกันโรค
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอบา้นธ ิ

1.บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม  
100 % 
 

บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม ฯ มีความ
พึงพอใจ 

ไม่ใชง้บ   √ √  

รวม     6,000      

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 

  

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
       (นางพรนิภา ท้วมผึ้ง) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   
     ประธานชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี...1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
         (นายบัญญัติ  อรรคศรีวร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ                           
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 วันท่ี 1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  
 


