
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ชื่อชมรม   จริยธรรม  หน่วยงาน                โรงพยาบาลโขงเจียม  

สถานที่ต้ัง 277  หมู่ 2   ต าบลโขงเจียม   อ าเภอโขงเจียม   จังหวัดอุบลราชธานี    34220  

ชื่อผู้ประสานงาน นางนงคราญ    ย่าพรหม โทรศัพท์       0862599064     

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน    1๓3    คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   1๓3  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4         1   โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  รวม 5,000 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 5,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 0 บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
    บุคลากรโรงพยาบาลโขงเจียม  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ   6   เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
1. บุคลากรได้ตระหนักถึงค่านิยม คณุธรรมจริยธรรมอันดีงามและสมาน ามาใช้ในการด ารงชีวิตการท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคม 
2. บุคลการเกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร  เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนา 
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบ หรือการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

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. จ าท าโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากร
โรงพยาบาลโขงเจียม 

1. เพื่อลดและขจัดความ
ขัดแย้งคนในองค์กร 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี 
ด้วยการใช้สันติวิธีในการ
ท างานร่วมกันเพื่อสร้าง
ความปรองดอง 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี
ให้แก่บุคลากร สามรถน า
คุณธรรมจริยธรรม ศีล 5 
และประปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
3. เพื่อให้บุคลากรมี
ศิลปะในการเป็นผู้น า 
เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้
หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิง
บวก มีความออ่นน้อม
และให้อภยัซ่ึงกันและกัน 
4. เพื่อให้บุคลากรมี
ความกตัญญูต่อองค์กร 
มรการส่ือสาร มี
พฤติกรรมบริการด้วยใจ
ของความเป็นมนุษย ์
5. เพื่อให้บุคลากรมีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ EQ 
ลดอัตราตัวตนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น
สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล 
 โขงเจียม 

1.การท าบุญ
ตักบาตรใน
โรงพยาบาล ปี
ละ ๑๒ ครั้ง 
2.การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ปีละ 
12 ครั้ง 
3.จัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคล
การด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมปีละ 
1 ครั้ง 

บุคลกรมี
ความพึง
พอใจ
มากกว่า
ร้อยละ 
80 

5,000 
 

1.การท าบุญ   
ตักบาตรภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ 3 ครั้ง 
2.การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล 
ปีละ๓ครั้ง 
 

1.การท าบุญตัก
บาตรภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ 3 ครั้ง 
2.การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ๓ครั้ง 
 

1.การท าบุญตัก
บาตรภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ 3 ครั้ง 
2.การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ๓ครั้ง 
3.จัดอบรมให้
ความรู้แก่
บุคลากรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม        
ปีละ 1 ครั้ง 

1.การท าบุญ
ตักบาตร
ภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ 3 ครั้ง 
2.การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงพยาบาล     
ปีละ3ครั้ง 
 

 

 



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) 

  6. เพื่อให้บุคลากรมีพลัง
ในการท างานอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน ผู้บริหารหวัหน้างาน 
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน 
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมี
ความสามัคคีในองค์กร 
ให้เป็นองค์ที่มีชีวิตมี
ความรัก มกีารเรียนรู้ มี
การส่ือสารเชื่อมโยงที่ดี 
 

         

รวม     5,000      

 

 

 ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
     (นางนงคราญ  ย่าพรหม) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
          เลขานุการชมรมจริยธรรม 
           หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี   1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
         (นายสิทธิพงษ์   อุ่นทวง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
 


