
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมสขุส าราญ  หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสขุส าราญ 

สถานที่ต้ัง 136 หมูท่ี ่5 ต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 

ชื่อผู้ประสานงาน.....นางสาวนัสรียา  สือมะ.......โทรศัพท์     081-8929660                   .    

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน 32 คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 32 คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณธรรม อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2564 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ไม่ใช้งบประมาณ 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน -     บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 เป้าหมายคุณธรรมจริยธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ ทัศนคติและคณุธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกดิขึน้แก่บุคลากร เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมายของ

องค์กร และท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากขึ้นด้วยแนวทางการพฒันาที่หลากหลาย ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน ศึกษาจากคู่มือ การฝึกปฏิบัติ
ในงานจริง การอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 หน่วยบริการ/องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัยป์ระหยดั ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง บนพื้นฐานทางศีลธรรมวัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรี คณุค่า ของผู้รับบริการและบคุคลอื่น ปฏบิัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน 

 



  รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

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.ประชุมคณะท างานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และ
คณะท างานชมรมจริยธรรม 

-เพื่อก าหนด
นโยบายและ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
ชมรมจริยธรรมสุข
ส าราญ 

สสอ.สุขส าราญ จนท. 12 คน การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร
และ
บุคลากร 

- / / / /  

2. การประกาศนโยบายและ
ข้อตกลงส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมหน่วยงานฯ 

-เพื่อให้หนว่ยงานมี
เป้าหมายและ
แนวทางขับ
เคลื่อนที่ชัดเจน 
-เพื่อให้บุคลากร
รับรู้และเข้าใจ 

สสอ.สุขส าราญ จนท 32 คน การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร
และ
บุคลากร 

- /     

3. การสร้างมาตรการและกลไก
ก ากับการปฏิบัติตามคุณธรรม 
“พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา” 
-จัดท ารายละเอียดมาตรการ  
ข้อพึงปฏิบัติแบบมีส่วนรว่ม 
-การประกาศ/บังคับใช้และ
ติดตามประเมินผล 

-เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานจริยธรรม
ในการขับเคลื่อน
คุณธรรมของ
หน่วยงาน 

สสอ.สุขส าราญ จนท 32 คน ยกระดับ
คุณธรรม
บุคลากร 

- / / / /  

รวม     -      

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
       (นางสาวนัสรียา  สือมะ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
           (นางอารีย์  ศรีรักษา) 
ต าแหน่ง       สาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 
                  ประธานชมรมจรยิธรรม 
 วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 



  รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

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) 

4.กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ จิตอาสา เราท าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
-หน่วยจิตอาสาช่วยเหลือผู้ปว่ยติด
บ้าน/ติดเตียง ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อปลุกจิตส านึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่
บุคลากร 

สสอ.สุขส าราญ จนท 32 คน 
/หน่วยงานใน

สังกัด 

ยกระดับ
คุณธรรม
บุคลากร 

- / / / /  

5.สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในกิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา 
และวันส าคัญต่างๆ 

เพื่อปลุกจิตส านกึ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่
บุคลากร 

สสอ.สุขส าราญ จนท 32 คน 
 

ยกระดับ
คุณธรรม
บุคลากร 

- / / / /  

6.ประกวดและคัดเลือกผลงาน
เด่นด้านการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม/เรื่องเล่าคุณธรรม/คนดี
ศรีสาธารณสุข ระดับอ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมยกย่อง
คนดี ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
เป็นแบบอยา่ง 

สสอ.สุขส าราญ จนท. 32 คน ยกระดับ
คุณธรรม
บุคลากร 

-  /    

รวม     -      

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
       (นางสาวนัสรียา  สือมะ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
    วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
           (นางอารีย์  ศรีรักษา) 
ต าแหน่ง       สาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
      วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 



เป้าหมายคุณธรรมจริยธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ปีงบประมาณ 2564 
ชมรมจริยธรรมสุขส าราญ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 

 

คุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
พอเพียง 

(ประหยัด  อดออม  ใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า  พัฒนา

ตนเอง) 

- การใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น/ฟุ่มเฟือย (ไม่พอดี/พอประมาณ) 
- ด าเนินวิถีชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์/ไม่ค านึงถึงผู้อ่ืน 
- การเอารัดเอาเปรียบกันในหน่วยงาน 
- ท างานแต่ละวัน/เดือน ไร้เป้าหมายเพื่อส่วนรวม 
- ใช้น้ า ไฟ วัสดุเกินความจ าเป็น  ไม่ถูกต้อง สิ้นเปลือง 

- ลดฟุ่มเฟือย  ประหยัด   
- มีเป้าหมาย  คุณค่างาน บันดาลสุขแก่ตนเอง 
- ท างานอย่างรอบรู้  รอบคอบ  มีแผนฯและเป้าหมายทุกวัน 
- ประหยัดทรัพยากรและใช้ของเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่วนรวม 

วินัย 

(ตรงต่อเวลา  เคารพกฎ
กติกา) 

- มาท างานสาย/เข้าประชุมฯช้า  
- พฤติกรรมไม่เคารพกฎ  กฏิกา เป็นตัวอย่างไม่ดี ไม่ใส่ใจคน งาน เช่น การ
ปฏิบัติตามกฎจราจร ความเป็นระเบียบฯ และมนุษย์สัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

-รับผิดชอบ  ทันเวลา 
-ปฏิบัติให้ถกูกฎเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง 
-เอาใจใส่ ให้ความสนใจ  ได้เป้าหมายทุกเรื่อง 
-หมั่นท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกวัน ทุกกิจกรรม 

สุจริต 
(ซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้) 

-ใช้ของหลวง เพื่อประโยชน์ตนเอง 
-ระบบงานไม่โปร่งใส ขาดมาตรฐาน 

- คิดดี ส านึกดี และท าดีในทุกๆกิจกรรม 
- สื่อสาร และเปิดเผยตน คน งาน เพื่อผู้อื่น 
- แนะน า  ตักเตือนในสิ่งผิด ไม่นิ่งเฉย 
- ร่วมป้องกัน ต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ทุจริต 

จิตอาสา 

(เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ รักษ์
สิ่งแวดล้อม) 

-ต่างคน ต่างอยู่ รู้หน้าไม่รู้ใจ 
-การเพิกเฉย ละเลย หลีกเลี่ยงปัญหาส่วนรวม 

- เริ่มต้นและลงมือท าสิ่งดีๆด้วยตนเอง 
- มีส่วนร่วมท ากิจกรรมในสังคม 
- พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนรวมและสังคม ทันทีเม่ือมีโอกาส  

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอ 
       (นางสาวนัสรียา  สือมะ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบ 
           (นางอารีย์  ศรีรักษา) 
ต าแหน่ง       สาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
            วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 


