
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม และคุณธรรม โรงพยาบาลขุขันธ์ หน่วยงาน โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

ชื่อผู้ประสานงาน นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ์  โทรศัพท์  ๐๘๘-๑๒๑๒๗๓๕ 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ๓๔๗ คน  

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ๓๔๗ คน  

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔         จ านวน   ๖        โครงการ  

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๖๕,๖๐๐  บาท 

   จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม      จ านวน  ๖๕,๖๐๐ บาท 

   จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน           จ านวน   –         บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและด ารงตนอย่างมีความสุขทั้งในครอบครัวและองค์กร  

 2.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

  บุคลากรของโรงพยาบาลขุขันธ์มีความรักความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ เมตตา เสียสละ ความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและอาชีพในการปฏิบัติงาน

มากขึ้น 

 

 



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

 
ผลลัพธ์เชิง        ผลลัพธ์เชิง  
ปริมาณ            คุณภาพ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
  ไตรมาส ๑      ไตรมาส ๒       ไตรมาส ๓     ไตรมาส ๔          
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

หมายเหต ุ

๑.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการและจัดท าแผน 

เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

           มีการ                                   
.               ด าเนินการ 
               ตามแผน 
               ที่ต้ังไว้  

   

๒.ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

         มีการ                                   
.               ด าเนินการ 
              ตามแผน 

                    ที่ต้ังไว ้

   

๓.จัดท าแผนงานโครงการ 
โรงพยาบาลสร้างเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมของ
โรงพยาบาลขุขันธ์เพื่อขอ
อนุมัต ิ

เพื่อส่งเสริมความ 
รักความสามัคคี 
และกตัญญูต่อชาต ิ
ศาสนาพระมหากษัตริย ์

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

เจ้าหน้าที่ม ี      บุคลากรมี 
ความรู้ความ     ความรัก 
เข้าใจการ        สามัคคี 
สร้างเสริม        มีความซ่ือ 
วัฒนธรรม        สัตย์ 
และค่านิยม 
สุจริตและ 
การต่อต้าน 
การทุจริต 
ร้อยละ ๘๐ 

   

๔. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนจิตพอเพียงต่อต้าน
ทุจริต และค่านิยมMOPH
กระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกในการต่อต้านการ 
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนรวมทั้งค่านิยมของ
กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

ร้อยละ๘๐      ร้อยละ๘๐ของ 
ของจนท.ใน     ผู้เข้ารับการ 
สังกัดได้รับ      อบรมมีความรู ้
การอบรม    มีค่านิยมที่       
.                   ถกูต้อง 

   

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
 

ผลลัพธ์เชิง        ผลลัพธ์เชิง  
ปริมาณ            คุณภาพ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
  ไตรมาส ๑      ไตรมาส ๒       ไตรมาส ๓     ไตรมาส ๔          
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

หมายเหต ุ

๕.กิจกรรมเสียงแห่งธรรมโดย
จะให้มีการเปิดเสียงตามสายที ่
เกี่ยวกับธรรมะและหลักธรรม
การประพฤติปฏิบัติตนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดี ทุกวันพระ 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และรักษาประเพณีอันดีงาม 

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

                    บุคลากรใน 
                    สังกัดได้รับ 
                    การขัดเกลา                          
.                   จิตใจและ          
.                   ด ารงไว้ซ่ึง             
.                   ประเพณ ี
                   วัฒนธรรมอัน       
.                   งดงาม 

   

๖.กิจกรรมสวดมนต์ เจริญ
สมาธิเดือนละ ๑ ครั้ง 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และรักษาประเพณีอันดีงาม 

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

เจ้าหน้าที่ร่วม   บุคลากรใน    
กิจกรรมร้อย    สังกัดได้รับ 
ละ ๑๐           การขัดเกลา   
                    จติใจและไว้   
.                   ซ่ึงประเพณ ี
                   วัฒนธรรมอัน       
.                   งดงาม 

   

7.ประเมินผลงานและสรุปผล
การด าเนินงาน 

เพื่อสรุปการประเมินผลงาน
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการจริยธรรมและ
คุณธรรม 

                    มีการ              
.                   ด าเนินการ 
                    ตามแผน 
                    ที่ตั้งไว ้

   

 

ลงช่ือ......................................ผู้เสนอแผน  ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบแผน           ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติแผน 
       (นางสมใจ  ทองมนต์)               ( นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ์)                                 (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์  
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                  วันท่ี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                      วันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 


