
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมกงหรา  หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์  โทร 08 4395 5925 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด  42  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  42  คน 

จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โครงการ 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท  

   จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน      -    บาท  
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     -     บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

๑. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. หน่วยงานให้ความส าคัญ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑๒เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

 - ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร  

 - สร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

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) 

1.  กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์  บริหารงาน
ด้วยความ  ซื่อสัตย์สุจริต
และก าหนดนโยบาย  
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

บุคลากรทุกคนมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์  
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้รับผิดชอบ
งาน ITA 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีค่านิยม
ร่วม 

-      

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรม 
2.1  ท าบุญทุกวันพฤหัสบดี 
2.2  สวดมนต์  นั่งสมาธิ 
2.3 ร่วมละหมาดวันศุกร์ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาจิตใจ   และมี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

คกก.
คุณธรรม 

 มีค่านิยม
ที่ดีข้ึนใน
องค์กร 

-      

3.  โครงการจิตอาสา  เราท าดี
ด้วยหัวใจ 

เพ่ือให้บุคลากร
เสียสละเวลาส่วนตน
เพ่ือท าประโยชน์
ส่วนรวมจากจุดเล็กๆ 
ไปสถานที่ใหญ่ๆ 

จนท.ทุกคน จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลมี
คุณธรรม
และ
จรรยาบ
รรณที่ดี 

-      

 

 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

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) 

4.  กิจกรรมร่วมเข้าพิธีใน
วันสถาปนา ต่างๆ เช่นวัน
แม่  วันพ่อ 

เพ่ือสนับสนุน
บุคลากรให้ได้รับ
พัฒนาด้านคุณธรรม 

จนท.ทุกคน จนท.ทุก
คนร่วม
กิจกรรม 

บุคลมี
คุณธรรม
และ
จรรยาบ
รรณที่ดี 

-      

5. โครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ 

เพ่ือค้นหาบุคลากรที่
เป็นต้นแบบที่ดีด้าน
การมีคุณธรรม  เพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตน 

บริหาร จนท.ที่ได้
คัดเลือก 

บุคลากร
เป็น
แบบอย่าง
ที่ด ี

-      

6.  กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
Happy monitor 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความสุขในการ
ท างาน 

จนท.ทุกคน จนท.ทุก
คนร่วม
กิจกรรม 

จนท.มี
ความสุข 

-      

 

 

 

ลงชื่อ..............................................................  ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบแผน 
               (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์)             (นายประจวบ   รามณีย์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                              ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 เลาขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย           ประธานชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
         วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564        วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 


