
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุม่งานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕๔76 1043   .         

ท่ี  นน.0932/190                                          วันท่ี   19 พฤศจิกายน ๒๕๖3                  . 

เร่ือง  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านฟลวง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้ชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 นั้น 

ในการนี้ สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอส่ง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปึงบประมาณ ๒๕๖4 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   

          

                         
                                                                    (นางจรรยา  เช้ือหมอ) 
                                                            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

                    ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

                     -อนุมัติ- 
 

                            
                 (นายเกษตร  ปะทิ) 

                  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190   

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวพิชญา อายุยืน โทรศัพท์  091-8592450  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน    26 คน 

จ านวนกลุม่เป้าหมาย   26  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จ านวน     6 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

  • บุคลากรและจิตอาสา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

  • รณรงค์เผยแพร่/จัดกิจกรรม/เทิดทูนชาติสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

  • สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  • สร้างสังคมเก้ือกูลและแบ่งปันโดยให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  

  • ยึดม่ันสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  • บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 • บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม  
 • ผู้บริหารทุกระดับ มีความรู้ความได้รับความรู้ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และค่านิยม MOPH ที่จะน าไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้  
                   และน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการปฏิบัติงาน  
 • ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้เก่ียวข้อง ได้พัฒนาศักยภาพในการท างาน  
 • บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา  
 • บุคลากรได้มีสว่นร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมบ าเพ็ญสาธารณสุขประโยชน์ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามบัญชีแนบท้าย)



-1- 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

ปงีบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรที่บรรจุ หรือเข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่และจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนให้ความรู้กับ
บุคลากรทุกคนให้ม ี
การผ่านการอบรมเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรม
การปฏิบัติงานเพ่ือปลูกจิตส านึกในการ
ให้บริการ 

-บุคลากรใหม่มีเจต
คติทีด่ีต่อองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจ 
กฎ ระเบียบ วินัย
ในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

100 %บุ ค ล า ก ร
ประจ าการใหม่ผ่าน
การอบรม 

-บุคลากรใหม่ที่ เข้ า
ร่วม กิจกรรม ได้ รับ
ความรู้ด้านกฎหมาย
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน 
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ 
คู่คุณธรรม 

-      

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

-ปลูกจิตส านึกให้มี
ความจงรักภักดี 
และน าหลักธรรม
ค าสอนไปปรบัใช้
ในชีวิต 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

-บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานเข้าร่วม
ครบ100% 

- -      

3. กิจกรรมเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในโครงการที่
หนว่ยงาน จังหวัด หรือกระทรวง
สาธารณสุขจัด เช่น 
-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
-รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 

-คัดเลือกบุคลากร
ที่มีความประพฤติ
เหมาะสมที่เป็น
แบบอย่างและเป็น
ที่ชื่นชมหน่วยงาน
ภายในให้ได้รับ
รางวัลเชิดชูจาก
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

- - -      

4.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรที่ท า
ความดีเป็นตัวอยา่งและต้นแบบโดยมอบ
เกียรติบัตรในที่ประชุมประจ าเดือน 

-ชื่นชมใน
หน่วยงานให้ได้รับ
ค าชมเชยหรือ
เกียรติบัตรหรือ
รางวัลเชิดชูจาก
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-จ านวนผูไ้ด้รับการ
ยกย่องท าความดี
เป็ น ตั วอ ย่ า งที่ ดี
และต้นแบบที่ดี 

-บุคลากรได้ รับการ
ยกย่องและเชิดชูให้
น าคุณงามความดีที่
ท าเป็นแบบอย่าง 

-      
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กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

5.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อน
คลาย ดว้ยการนั่งสมาธ ิสวด
มนต์ก่อนประชุม สวดมนต์ทุก
วันพระ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
เจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
 

-เพ่ือให้บุคลากรมี
สติและจิตส านึก
ของผู้ให้บริการที่ดี
และบริการด้วย
กิริยาที่อ่อนน้อม 
วาจาสุภาพ มีจิต
เมตตากรุณา ยินดี
และเต็มใจช่วยหรือ
ผู้มารับบริการ 

-ทุกหน่วยงาน 
-ชมรมจริยธรรม 

-ตามจ านวน
บุคลากร
และผู้มารับ
บริการที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-ช่วยส่งเสริม
และสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
ด้วยกันและผู้
มารับบริการ
อย่างมีสติและ
มีจิตส านึกที่ดี
ในการบรกิาร 

-      

6.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อน
คลาย งานกีฬาสัมพันธ์สถาน
บรกิาร ทุกวันศุกร์ 

-เพ่ือให้บุคลากรมี
สุขภาพกายที่ดี
พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

-ทุกหน่วยงาน 
-ชมรมจริยธรรม 

-ตามจ านวน
บุคลากรที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-ช่วยส่งเสริม
และสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
ด้วยกัน 

-      

 
 

 
 

ลงชื่อ                 เหน็ชอบแผน 
                            (นายกษตร ปะทิ ) 
              ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
              วันที่   19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอแผน 
              (นางสาวพิชญา อายุยืน 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
               วันที่   19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 


