
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ หน่วยงาน         โรงพยาบาลวังสมบูรณ์  

สถานที่ต้ัง  200 หมู่ 4 ต าบลวังสมบูรณ์  อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแกว้  27250   

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวสุเนตร  บัลลือพรมราช โทรศัพท์   037-449-777 ต่อ 13  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  103  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   103  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โครงการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ มีแผนการด าเนินงาน 10 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อรอบระยะการประเมินแต่ละไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมเสียสละ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา   
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกดิความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม 
 เพื่อองค์กรมีกิจกรรมร่วมกับ ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
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. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เพื่อให้มีการด าเนินการตาม
โครงการชมรมจริยธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

2. กิจกรรมการจัดท าแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ชมรมจริยธรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แผนการ
ด าเนินงานในการเข้าร่วมกจิกรรมใน
ปีงบประมาณ 2565 

เพื่อให้บุคลากรรับทราบ
ก าหนดการตามกจิกรรมที่
ชมรมจริยธรรมจะ
ด าเนินการ 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

4. กิจกรรมท าบุญตักบาตร  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

5. กิจกรรมพธิีวางพวงมาลาและถวาย
บังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
- เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 
- เนื่องในวันปิยมหาราช วันที ่23 
ตุลาคม 2564  

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมถวาย
ความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษัตริย ์

กลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป 

  
 
 
 

ไม่มี      

6.กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคล ถวายเครื่องสักการะ และวาง
พานพุ่ม และพธิีจุดเทียนชยัถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมถวาย
ความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษัตริย ์

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 

  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

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) 

7. กิจกรรมท าบุญตักบาตรและรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนาและสืบสานประเพณี 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

8. กิจกรรมท าจิตอาสาท าความสะอาด
โรงพยาบาลเพือ่เสริมสร้างบรรยากาศ
ในสถานที่ท างาน 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

9. กิจกรรมปลูกผลไม้ ล าไย มะมว่ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรอยู่
บนพื้นฐานความพอเพียง 
และรู้จักการแบ่งปัน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี   
 

   

10. กิจกรรมเกษยีณอายุราชการ 
เพื่อให้ก าลังใจแก่ผู้ครบเกษยีณอายุ
ราชการในการด าเนินชวีิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ 

เพื่อประกาศเกยีรติคุณและ
แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบ
เกษียณอายุราชการที่ได้ท า 
คุณประโยชน์ แก่ 
โรงพยาบาล 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

  ไม่มี      

รวม   7 4 ไม่มี 4 2 3 4  

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
             (นางสาวสุเนตร บลัลอืพรมราช) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
              เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  8  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
          (นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบรูณ์    
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  8  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 


