
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไชยวำน หน่วยงาน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอไชยวำน 

สถานที่ตั้ง  หมู่ ๑๒ ต ำบลไชยวำน อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี ๔๑๒๙๐ 

ชื่อผู้ประสานงาน  นำงสำวกมลชนก จันทร์ไสย โทรศัพท์  094-2847422 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  ๓๙  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ๓๙  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ ำนวน  ๗  โครงกำร 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม  0  บำท 
● จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน  0  บำท 
● จำกงบประมำณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน ๐ บำท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
● เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙0 
● เจ้ำหน้ำที่มีพฤติกรรมที่เป็นจิตอำสำ มีควำมพอเพียง มีวินัยและมีควำมสุตจริต 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
● เจ้ำหน้ำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตอำสำในกำรท ำงำน 
● เจ้ำหน้ำที่มีกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง 

แบบฟอร์มที่ 1 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๕) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๖) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-

ก.ย.66) 
๑. กิจกรรม จงรักภักดีต่อสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
-จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเจ้ำหน้ำที่
ประกำศเจตนำรมณ์ จงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์
- กำรเข้ำร่วมงำนพธิีวันส ำคัญ 
เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษำ 
- กำรรับ-ส่ง เสด็จเชื้อพระวงศ์ทุก
พระองค์   
-กิจกรรม ท ำบุญตักบำตรในวัน
ส ำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชน
พรรษำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั  พระรำชิน ี วันปิย
มหำรำช 

เพื่อปลูกจิตส ำนกั
ในกำรรักชำติ 

ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์

สสอ.ไชยวำน ๑. จนท.เข้ำ
ร่วม

กิจกรรม 
๘๐% 

ข้ำรำชกำร
/ลูกจ้ำง

เป็น
ข้ำรำชกำร
ที่ด ีปฏิบัติ
รำชกำร

ด้วยควำม
ทุ่มเท 

- ประกำศ
เจตนำรมณ์/

จัดท ำแผนงำน 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ประเมินผล  

๒. กิจกรรม องค์กรแห่งควำม
พอเพียง 
  ๑  กิจกรรม กำรใช้วัสดุ
ส ำนักงำนด้วยควำมคุ้มค่ำและ
ประหยัด 
- กำรใช้กระดำษ A4 2 หน้ำ 
- กำรเบิกวัสดุส ำนกังำน งำนบำ้น 
งำนครัวอย่ำงสมเหตุสมผล 
- กำรจัดกำรสต๊อกคงคลังอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มกีำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ใช้
วัสดุส ำนักงำน งำน
บ้ำน งำนครัวอย่ำง
คุ้มค่ำและประหยัด 

สสอ.ไชยวำน 1. กำรใช้
กระดำษ 2 

หน้ำ 
2. กำร

ควบคุมส
ต๊อกคงคลัง
ไม่เกิน 3 

เดือน 

1. ปริมำณ
กำรสั่งซ้ือ
กระดำษ

ลดลง 5%  
2. วัสดุคง
คลังไม่เกิน 
3 เดือน 

- จัดท ำ/ประกำศ
นโยบำย 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ประเมินผล  

           



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-

ก.ย.66) 
 ๒ กจิกรรม ประหยัดน้ ำ 
ประหยัดไฟ ประหยัดน้ ำมัน 
- กำรปิดน้ ำ ปิดไฟ ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกครั้งหลังเลิกงำน 
- รณรงค์กำรเปิดแอร์ในเวลำที่
ก ำหนด เปิดแอร์ 25 องศำ พร้อม
เปิดพัดลมด้วย 
- กำรขอรถไปรำชกำรพร้อมกัน 

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มี
กำรใช้

สำธำรณูปโภค
อย่ำงประหยัด ชว่ย
ลดค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ 
และน้ ำมันของ รพ. 

สสอ.ไชยวำน 1. จนท.เข้ำ
ร่วม

กิจกรรม 
100% 

1. หน่วย
กำรใช้
ไฟฟ้ำ/

น้ ำประปำ
ของ รพ. 

ลดลง ร้อย
ละ 5 

2. หน่วย
กำรใช้

น้ ำมันของ 
รพ.ลดลง 
ร้อยละ 5 

- จัดท ำ/ประกำศ
นโยบำย 

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ประเมินผล  

๓. กิจกรรม กำรมีวินยั     
   กิจกรรมกำรท ำงำนตรงต่อเวลำ 
- ก ำหนดเวลำท ำงำนตอนเช้ำ ไม่
เกิน เวลำ08.30 น.  
- -กำรร่วมเคำรพธงชำติทกุเช้ำวัน
จันทร์     

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มี
วินัยในกำรอยู่

ร่วมกัน 

สสอ.ไชยวำน - จนท.มำ
ท ำงำนสำย
น้อยกว่ำ 

5% 

- แจ้งนโยบำย 
ด ำเนินกำร 
ประเมินผล 

ด ำเนินกำร 
ประเมินผล 

ด ำเนินกำร 
ประเมินผล 

ด ำเนินกำร 
ประเมินผล 

 

๔. กิจกรรม สจุริต      
   กิจกรรม ควบคุมกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงให้เป็นไปตำมรำคำกลำง 
- มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่โปร่งใสทุก
ขั้นตอน 
- มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่
ถูกต้อง 
- ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 
- ควบคุมก ำกับกำรตรวจรับของ
ให้มีจริงตำมรำยงำน 
- มีช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้อง
ทุกข ์

เพื่อให้ จนท.มี
ควำมซ่ือสัตย์ 

สุจริตในกำรท ำงำน 
โดยวัดผลที่

กระบวนกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง 

สสอ.ไชยวำน เจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบ
เข้ำร่วม
กิจกรรม
มำกกว่ำ 
100% 

1. คะแนน 
ITA 

มำกกว่ำ 
90% 

2. ร้อยละ 
100 ของ
กำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

ด ำเนินไป
ตำม

ระเบียบ
พัสด ุ

- ประกำศ
นโยบำย 

จัดท ำช่องทำง
ร้องเรียน 

ควบคุม 
ประเมินผล 

ควบคุม 
ประเมินผล 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-

ก.ย.66) 
    3. ไม่มีข้อ

ข้อ
ร้องเรียน
เร่ืองกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำง หรือ

ถ้ำมี
ตรวจสอบ
แล้วไม่มี
มูลควำม
จริง ไม่ถูก
ลงโทษทำง

วินัย 

      

๕. กิจกรรม จิตอำสำ      
   กิจกรรม กำรท ำโรงทำนของ
ชมรมจริยธรรมในงำน/เทศกำล
ต่ำงๆ 
- จัดท ำโรงทำนในเทศกำลงำนบุญ 
- จัดท ำโรงทำนนอกสถำนที ่
- ทุนทรัพย์ได้จำกกำรประกำศ
เชิญชวนเจ้ำหน้ำที่รว่มท ำบุญ
ด้วยกัน 

เพื่อให้สมำชิก
ชมรม และ

เจ้ำหน้ำที่ได้ร่วมกัน
ท ำกิจกรรมในกำร
แบ่งปัน ให้ทำน มี
ควำมเสียสละทั้ง

ก ำลังกำยและก ำลัง
ทรัพย ์

ชมรมจริยธรรม มีกำรจัดโรง
ทำนอยำ่ง

น้อยปีละ 1-
2 ครั้ง 

เจ้ำหน้ำที่
ร้อยละ 

50 มีส่วน
ร่วม (กำร

ออก
เสียสละ

ปัจจัยและ
ร่วมไปท ำ
โรงทำน) 

- - จัดท ำโครงกำร ด ำเนินกำรโรง
ทำน 

ประเมินผล  

๖. กิจกรรม วันส ำคัญทำงศำสนำ 
-กิจกรรม ท ำบุญตักบำตรวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ   เช่นวัน
เข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ  ร่วม
บุญกฐิน  ผ้ำป่ำ ฯ 
- กิจกรรม ท ำบญุตักบำตรเดือน
เกิด 
 
 

เพื่อให้ จนท. มี
โอกำสได้ท ำบุญ 

รู้จักกำรปล่อยวำง 
เสียสละ 

ชมรมจริยธรรม - จนท.เข้ำ
ร่วม

กิจกรรม
มำกกว่ำร้อย

ละ ๘๐ 

ส่งเสริมให้
ข้ำรำชกำร
ท ำงำนมี
ประสิทธิ์

ภำพ
ประสิทธิ์

ผล 

- จัดท ำแผนงำน ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ประเมินผล  



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-

ก.ย.66) 
๗. กิจกรรม ส่งเสริมควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ  
- กำรแข็งขันกีฬำเช่ือมควำม
สำมัคคี 
-กำรส่งเสริมวัฒนธรรม กำรไหว้  
กำรขอโทษ  กำรขอบคุณ  
ในหน่วยงำน 

-เพื่อส่งเสริมควำม
สำมัคคี 

-เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรที่

ดีงำม 

สสอ.ไชยวำน จัดแข็งขัน
กีฬำภำยใน
หน่วยงำน 
สสอ./รพ.

สต. 
จนท.ร้อยละ
๑๐๐ ยึดถอื

ปฏิบัต ิ

เจ้ำหน้ำที่มี
ส่วนร่วมใน

กำรจัด
กิจกรรม 
รู้แพ้  รู้
ชนะ มี
ควำม

สำมัคคี 
จนท.มี
ควำมรัก
สำมัคคี

กลมเกลียว 

- จัดท ำแผนงำน ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ประเมินผล  

รวม     -      

 

 

      ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอแผน    ลงชื่อ ......................................... ผู้อนุมัติแผน 

             (นายสายัณห์ ดวงพลจันทร์)                (นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์) 

      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอไชยวาน 

        วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

หมายเหตุ 1. รำยงำนกำรน ำแผนปฏิบัติกำรฯ  ขึ้น เว็บไซต์ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต  กระทรวงสำธำรณสุข  ทรำบโดยรำยงำนทำง  google form ตำมลิ งก์ย่อ 
https://moph.cc/qLH79IJZL ภำยในวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565 
 2. แผนปฏิบัติกำร ฯ ต้องมีกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมที่ขับเคลื่อนผำ่นกลไก “บวร” (บ้ำน-ชุมชน / วัด-ศำสนสถำน / โรงเรยีน-ส่วนรำชกำร) อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 


