
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมและการสรา้งสุขในองค์กร   หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

สถานที่ต้ัง    หมู่ที่ 3  ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 

ชื่อผู้ประสานงาน    นายประสาท  กันชัย     โทรศัพท์ 0861185487 , 054-497228 

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 61   คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  61 คน 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โครงการ  ๑  โครงการ  (6 กิจกรรม) 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม -32554   - บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน -        บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
สมาชิกชมรมจริยธรรมและการสร้างสุขในองค์กร  จำนวน  61 คน และประชาชนอำเภอปง 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ   12  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
• สมาชิกในชมรมเห็นความสำคัญ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
• เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของสมาชิกชมรมทุกคน 
• เกิดองค์กรสร้างสุขในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน 
• ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 



 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรมและการสร้างสุข
ในองค์กร 

1. เพื่อวางแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
๒. เพื่อติดตามการ
ดำเนินงานในพื้นที่ 

สสอ.ปง 2 ครั้ง - มี
แผนการ
ดำเนินงาน 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

๒. กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร โดย
ส่งเสริมการสวดมนต์ ไหว้พระ  
ทำสมาธ ิก่อนการประชุม
ประจำเดือน 

๑. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ได้มีการสวดมนต์ ไหว้
พระ ทำสมาธ ิ

สสอ.ปง 
รพ.สต. 13 
แห่ง และ 
สสช. 6 
แห่ง 

๑๒ ครั้ง - มีการ
ดำเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

3. กิจกรรมบริจาคโลหิต ๑. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
เชียงม่วน 

สสอ.ปง 
รพ.สต. 13 
แห่ง และ 
สสช. 6 
แห่ง 

๔ ครั้ง - มีผู้
บริจาค
โลหิตตาม
เป้าหมาย 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

4. ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี/พิธีทาง
ศาสนา/พิธีตามวัฒนธรรม
ประเพณี และวันสำคัญต่างๆ 

๑. เพื่อถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
๒. เพื่อสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

สสอ.ปง 
รพ.สต. 13 
แห่ง และ 
สสช. 6 
แห่ง 

60 คน - มีสมาชิก
ชมรมฯ 
เข้าร่วมทุก
กิจกรรม 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     



กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
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) 

5. กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม
นำสุข ชมรมจริยธรรมและการ
สร้างสุขในองค์กร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

๑. เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมคำ
สอนของ
พระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาปรับใช้ใน
การดำเนิน
ชีวิตประจำวันและชวีิต
การทำงานได้ 
๒. เพื่อปฏิบัตธิรรมฝึก
จิต เจริญภาวนาให้
สมาชิกมีจิตที่สงบ 
ร่มเย็น ผ่อนคลายกาย
และใจ และมีทัศนคติที่ดี
ในการอยู่ร่วมกัน 

สสอ.ปง 61 คน - สมาชิก
ชมรมฯ 
สามารถ
นำมาปรับ
ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 
และการ
ทำงานได้ 
 - เกิด
องค์กรที่มี
ความสุข 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

6. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงานขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมในองค์กรและชุมชน 

๑. เพื่อสรุปการ
ดำเนินงานของชมรมใน
พื้นที่ต่างๆ 
๒. เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 

สสอ.ปง ๑ ครั้ง - มี
กิจกรรม/
แผนงานใน
ปีต่อไป 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

รวม     - ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

 

 

ลงชื่อ              ผู้เสนอแผน 
                 (นายประสาท  กันชัย) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
              เลขานุการชมรมจริยธรรม 
      วันท่ี 28 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2564 
 

ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบแผน 
         (นายจีรศักดิ์  แก้วคำปา) 
       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปง 
                  ประธานชมรมจรยิธรรม                     
         วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 


