
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสามร้อยอด       หน่วยงาน โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

สถานที่ต้ัง 51 หมู่ที่ 6 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

ชื่อผู้ประสานงาน  นายภพ  วงศ์ประสาร   โทรศัพท์ 032 688020 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  247  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   247  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ……7……กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 404,000         บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 404,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานได้ครบถ้วน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและมีความพึงพอใจในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

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) 

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา/
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
-ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ 
-จัดกิจกรรมรดน  าขอพรผู้ใหญ ่
-เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา 
-ร่วมพิธแีสดงความจงรักภกัดีที่
เกี่ยวขอ้งกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
-จัดนิทรรศการวันส าคัญทาง
ศาสนา 

-บุคลากรได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
และขนบธรรม 
เนียมประเพณ ี

ชมรมจริยธรรม 12ครั ง บุคลากรให้
ความส าคัญ
ต่อกิจกรรม
ส่งเสริม
สถาบันชาติ
ศาสนา 
พระมหากษั
ตริย์และขนบ
ธรรม เนียม
ประเพณ ี

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

2กิจกรรมส่งเสริมการมีสร้าง
สัมพันธภาพ การมีส่วนรว่ม ความ
มีน  าใจ ความสามัคคีและเสียสละ 
-กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสามัคคี 
-กิจกรรม Big Cleaning 
-กิจกรรมต้อนรับเจา้หน้าที่ใหม ่

-บุคลากรมีความ
สามัคคีและ
สัมพันธภาพที่ด ี

ชมรมจริยธรรม 5ครั ง มีความ
สามัคคีและ
สัมพันธภาพ
ที่ดีในองค์กร 

300,000  200,000 50,000  50,000  

3. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้/
ทักษะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
-จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ/
คุณธรรมจริยธรรม 
-ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม ่

-บุคลากรมีได้รับ
การพัฒนาองค์
ความรู ้

ชมรมจริยธรรม 3ครั ง บุคลากรมี
ความรู้/
ทักษะด้าน
ต่างๆ 

60,000 10,000 20,000 20,000  10,000  

4.กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานที่ด ี
-จัดท าบัตรอวยพรวันเกิดให้กับ
เจ้าหน้าที ่
-กิจกรรม 5 ส.   
-ส่งเสริมกิจกรรมพี่สอนน้อง 

-เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

ชมรมจริยธรรม 12ครั ง มีบรรยากาศ
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

4,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

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) 

5.กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
-การประหยัดพลังงาน 
-การน าของช ารุด/เหลือใช้มา
ปรับปรุงและใช้ใหม่ 
  

-สร้างความ
ตระหนักในการใช้
พลังงาน 
-ลดปริมาณขยะ/
ของเหลือใช้ 

ทุกหน่วยงาน
ภายใน รพ. 

-การใช้
น  าประปา/
ไฟฟ้าลดลง 

บุคลากรมี
ความ
ตระหนัก
ในการใช้
พลังงาน/
วัสดุเหลือ
ใช ้

 -  -  -  -  -  

6.กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามความ
ต้องการขององค์กร/หน่วยงาน
ต่างๆ 
-เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสาในวัน
ส าคัญ 
-เข้าร่วมกจิกรรมกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

-บุคลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมจิต
อาสา 

ชมรมจริยธรรม 12ครั ง -  -  -  -  -  -  

7.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ/นวัตกรรมด้านสุขภาพ 

-แลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการ/
นวัตกรรม 

ชมรมจริยธรรม 1ครั ง - 20,000 - - - 20,000  

รวม     404,000 16,000 226,000 76,000 86,000  

                                 
ลงชื่อ                                                ผู้เห็นชอบแผน 
        (นางสาววศินี  วีระไวทยะ) 
ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี   15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 

ลงชื่อ                   ผู้เสนอแผน 
           (นายภพ  วงศ์ประสาร) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  
 


