
เอกสารหมายเลข 1 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ช่ือชมรม คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง                      หนวยงาน  โรงพยาบาลวังโปง 

สถานท่ีตั้ง       116  หมู 13  ตําบลวังโปง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ   67240 

ช่ือผูประสานงาน นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง        โทรศัพท 083 -9651959 

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 166 คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย  166 คน 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ท้ังสิ้น  จํานวน 3  โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 16,800 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 16,800บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 0 บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
• เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขมีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมในองคกร 
• เพ่ือใหบุคลากรมีสติในการทํางานกับผูปวยหรือผูรับบริการ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  12 เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

• บุคลากรมีสติในการใหบริการแกผูปวย 
 



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวย
งาน 
ท่ี

รับผิด
ชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. โครงการอบรมให
ความรูการเสริมสราง
และพัฒนาทางดาน
จริยธรรมและการมี
วินัยรวมท้ังการ
ปองกันมิใหกระทําผิด
วินัยและถายทอด
ความรู หลักสูตรดาน
ทุจริตศึกษาและ
ผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

เสรมิสรางและพัฒนา
ทางจริยธรรมและการมี
วินัยรวมท้ังการปองกัน
มิใหกระทําความผิด
วินัย 

 

กลุม
งาน

บริหาร
ท่ัวไป 

รอยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู
ในเรื่องเก่ียวกับ
การเสริมสราง
และพัฒนา
ทางดาน

จริยธรรมและการ
มีวินัยรวมท้ังการ
ปองกันมิใหหระ

ทําผิดวินัย 

รอยละ 
80 ของ
บุคลากร
มีสติใน
การ

ทํางาน 

เงินบํารุง 
16,800 

บาท 

     

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.
63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

2.จัดกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชนนอก
สถานท่ี  
สงเสริมใหรูรัก  
สามัคคี  
เสียสละ  
ชวยเหลือ
แบงปน 
และเห็นคุณคา
ของการ
เสรมิสรางสังคม
แหงความดีมี
คุณธรรม   
 

1. เพ่ือปลูกจติสํานึกใหขาราชการและ
ลูกจางมีคณุธรรม  จริยธรรมเขาใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และ
นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว  และการปฏิบัติราชการ 
2.  เพ่ือใหขาราชการและลูกจางไดมี
การพัฒนาจิตใจ   พัฒนาตนเองใหจิต
สาธารณะ  เกิดความสาํนึกรวมในการ
เสรมิสรางสังคมแหงคณุธรรมและ
สมานฉันท  สรางประโยชนแก
ครอบครัวประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทํา
ความดี  รูจักการให  การเสียสละ  
และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
รวมกัน 
 3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี
ของโรงพยาบาลวังโปง   การ
เสรมิสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาล 
 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป
โรงพยาบาล

วังโปง 

ผูบริหาร 
และ

ขาราชก
าร 

ลูกจาง
ในสังกัด 
โรงพยา
บาลวัง
โปง

เขาใจ
หลักธรร
มของ

พระพุท
ธศาสนา  
รอยละ 

50  

ผูบริหาร และ
ขาราชการ 
ลูกจางใน

สังกัด
โรงพยาบาลวัง
โปง ไดรับการ
พัฒนาจิตใจ  

พัฒนาตนใหมี
จิตสาธารณะ 
และเกิดความ
สํานึกรวมใน

การสราง
สังคมแหง

คุณธรรมและ
สมานฉันท   

ไมใช      

 

 

 

 



 
กิจกรรม วัตถุประสงค 

ของโครงการ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
เปาหมาย งบประมาณ 

ท่ีใช 
ปงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

3.จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระ
ราชพิธี 

 ปลูกจิตสาํนึก  
มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีความ
ซื่อสัตยสุจรติ   

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป

โรงพยาบาลวัง
โปง 

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และ
ลูกจางใน
สังกัดมี
ความรู
ความ
เขาใจใน
หลักธรรม
อยาง
แทจริง 
   

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดนํา
หลักธรรม
คําสอนมา
ประยุกตใช
ในชีวิต 
ประจําวัน
และการ
ทํางานได 

 

ไมใช      

 

 

 

 ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
        (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
             นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
                กรรมการชมรมจรยิธรรม 
                  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี  13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
           (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง        
           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง              
            ประธานชมรมจริยธรรม 
วันท่ี  13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      13  พฤศจิกายน  2563 
หัวขอ   

        1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                              นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
         วันท่ี.....13.....เดือน. พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3. วันท่ี.....13.....เดือน. พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๖3. 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
วันท่ี.....13.....เดือน. พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3.  

 
 


	EB17-3-2564
	แบบฟอร์มเผยแพร่

