
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเพ็ญ       หน่วยงาน   โรงพยาบาลเพ็ญ  

สถานที่ต้ัง  46  หมู่  1  ถนนวุฒาธิคุณ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี                 

ชื่อผู้ประสานงาน  นายมงคล    สนทา โทรศัพท์  0845190325  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน    313  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   200  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 28,200     บาท  
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 28,200      บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและสร้างค่านิยมอันดีงามร่วมกันของบุคลากร  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
             บุคลากรมีระเบยีบวินัยและปฏิบตัิของทางราชการ  ด ารงตนตามหลักความพอเพยีง  และมเีมตตาต่อผูร้ับบริการ  

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
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. ประกาศเจตนารมณ์ระหว่าง
ผู้บริหารและสมาชกิที่มุ่งสู่
โรงพยาบาลคุณธรรม 

เพื่อชี้แจงนโยบาย
และสร้างการรับรู้
ร่วมกันระหว่าง
สมาชิก 

คณะท างาน
ขับเคลื่อนชมรม 
จริยธรรม 

บุคลากร 
313 คน 

บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ไม่ใช้งบประมาณ /     

2. กิจกรรมบริหารคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้
วัสดุส านักงาน
อย่างคุ้มค่า 

งานบริหารทั่วไป การ
ควบคุมส
ต๊อกคงคลัง
ไม่เกิน สาม
เดือน 

สินค้าคง
คลัง 
หมุนเวียน
เพียงพอ
และ
ประหยัด 

ไม่ใช้งบประมาณ / / / /  

3. กิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อสร้างจิตส านึก
การออมและใช้จ่าย
อย่างประหยัด 

คณะกรรมการ 
HRD 

 บุคลากรมี
ความรู้ใน
การจัดการ
หนี้สินของ
ตน 

9,600 บาท   /   

4. โครงการบ้านพกัน่าอยู ่ 1.เพื่อให้
โรงพยาบาลเป็น
สถานที่ท างานน่า
อยู่  น่าท างาน
สะอาด มีความเป็น
ระเบียบและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้บ้านพกั
เจ้าหน้าที่เป็น
สถานที่น่าอยู่อาศัย 

หน่วยงาน
บริหาร/HRD/
คณะกรรมการ
บ้านพัก 

เจ้าหน้าที่
บุคลากรใน
รพ.ทุกคน, 
คณะกรรมก
าร จ านวน 
15 คน, 
บ้านเด่ียว 6 
หลัง, เรือน
แถว 4 

 18,600 บาท   18,600 บาท 
 

  

5.กิจกรรท าบุญตกับาตร
ประจ าเดือน  
 
 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
โอกาสเสียสละ 

คณะกรรมการ 
HRD 

บุคลากร 
313 คน 

บุคลากรมี
ความสุข 

 / / / /  



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
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) 

6.แผนการประหยัดพลังงานของ
ไฟฟ้า 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค 

คณะกรรมการ 
HRD 

บุคลากร 
313 คน 

สร้างความ
ตระหนัก
และมี

นโยบายใน
การ

ประหยัด
พลังงาน
ไฟฟ้าแต ่

ไม่ใช้งบประมาณ / / / /  

7.การบ าเพ็ญประโยชน ์จิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีจิต
อาสาบริการ 
เสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกัน 

คณะกรรมการ 
HRD 

บุคลากร 
313 คน 

บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

 / / / /  

รวม     28,200 บาท      

 

 

 

 ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
       (นายมงคล         สนทา) 
        ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
                เลขานุการชมรมจรยิธรรม 
                  
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
      (นางสาววินิฐา         สุวัตถิกุล) 
             ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ 
                 ประธานชมรมจริยธรรม 
                     
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 


