
งบประมาณ /
แหล่ง

ด าเนินการ งบประมาณ
1. บริหารงานและปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของ
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน 
และประชาชน ด้วยบริการท่ี
รวดเร็วถูกต้อง เสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม

     การให้บริการนายจ้าง 
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีมารับบริการ
 ณ ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดพิษณูโลก

     เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรทุกคนใน
ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก

มกราคม - 
ธันวาคม   

2563

-

บุคลากรทุกคน
ในส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
พิษณุโลก

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย

     กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การลดคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน

     เพ่ือให่จ านวนขยะใน
ส านักงานลดลง และมีการ
คัดแยกขยะก่อนท้ิง

บุคลากรทุกคนใน
ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก

มกราคม - 
ธันวาคม   

2563

-

บุคลากรทุกคน
ในส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
พิษณุโลก

ขยะลดลง และมีการแยก
ขยะก่อนท้ิง

กิจกรรมการเน้นย้ าการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีผ่านหนังสือ
ภายในหน่วยงาน

     เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

บุคลากรทุกคนใน
ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก

มกราคม - 
ธันวาคม   

2563
-

บุคลากรทุกคน
ในส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
พิษณุโลก

บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
พิษณุโลก ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

ผลท่ีได้รับ

2. ยึดม่ันในจริยธรรม และยืน
หยัดกระท าการในส่ิงท่ีถูกต้อง
 และเป็นธรรม มีจิตส านึกท่ีดี 
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
เสียสละปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ไม่แสวง
ประโยชน์

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
แผนส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563

เป้าหมายคุณธรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ด าเนินการ งบประมาณ
ผลท่ีได้รับเป้าหมายคุณธรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ

3. ไม่ข้องเก่ียวกับอบายมุข
และยาเสพติดทุกประเภท 
และหากพบเห็นการกระท า
ความผิด ก็จะเร่งแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนนการ
ตามกฎหมายโดยด่วน

4. น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต

5. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ โดย
แสดงออกด้วยการเข้า
ร่วมงานพิธี งานรัฐพิธี งาน
ส าคัญทางศาสนา และงาน
ส าคัญต่าง ๆ ของจังหวัด
พิษณุโลก อักท้ังมีจิตอาสา
ช่วยเหลืองาน สาธารณะ

     กิจกรรมจะมีการให้
บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมงานพิธีของจังหวัดอยู่
ตลอด พร้อมท้ังแบ่งหน้าท่ีให้
แต่ละคนรับผิดชอบ เม่ือไป
ร่วมกิจกรรม                      
       กิจกรรมจิตอาสา

     เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก ได้มีส่วน
ร่วมในการเทิดทูนสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

บุคลากรทุกคนใน
ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก

มกราคม - 
ธันวาคม   

2563

-

บุคลากรทุกคน
ในส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
พิษณุโลก

     บุคลากรของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
พิษณุโลกได้มีส่วนร่วมในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
 มีความรู้ ความเข้าใจ

หลักการของประกันสังคม 
สิทธิประโยชน์ท้ัง 2 กองทุน 
      สร้างจิตส านึกตาม       
    พระราชด าริฯ             

 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

(นางปานทิพย์  ศรชัย)
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

(ลงช่ือ)                                              ผู้เสนอ (ลงช่ือ)                                              ผู้อนุมัติ
(นางกันยรัตน์  จันกล่ิน)

ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

     โครงการประชุมช้ีแจงให้
ความรู้งานประกันสังคม

     เพ่ือสร้างจิตส านึกตาม
แนวพระราชด าริฯ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ให้นายจ้าง
 ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 
สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

นายจ้าง  ลูกจ้าง 
และผู้ประกันตน 
ในความรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดพิษณุโลก

มกราคม - 
ธันวาคม   

2563

120,000

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 

ส านักงาน
ประกันสังคม

จังหวัด
พิษณุโลก
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