
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ชื่อชมรม  ชมรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลแวงนอย  
หนวยงาน

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ประจําปงบประมาณ 2566 
 

ชมรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลแวงนอย  
หนวยงาน  โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ชมรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลแวงนอย   



แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค

 
 

ชื่อชมรม   เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลแวงนอย
สถานที่ตั้ง   55 หมู 16 ต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 
ชื่อผูประสานงาน   นางวราภรณ  แสนปญญา   นักวิชาการพัสดุ
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน     180 คน 
จํานวนกลุมเปาหมาย           180 คน 
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2566  
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 256

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมกิจกรรม จํานวน 
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 สมาชิกชมรมฯ และหนวยงานมีสวนรวม สงเสริม 

 ขยายการดําเนินงานคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู

 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย

 บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย เขารวมกิจกรรมตางๆ ไมนอยกวารอยละ 
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 
ผลคาดวาที่จะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

 สมาชิกชมรมมีความรูความเขาใจและสรางความเชื่อมโยงกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรมฯ

 มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ

 มีหนวยงานและบุคคลผูมีผลงานดีเดนในดานสงเสริมคุณธรรม

 บุคลากรมีความอดทน มีสติ มีความสามัคคี และเสียสละ
 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจําปงบประมาณ 2566 

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลแวงนอย   หนวยงาน   โรงพยาบาลแวงนอย 
ขอนแกน 40230 

วราภรณ  แสนปญญา   นักวิชาการพัสดุ            โทรศัพท      098 – 217 - 1741 

         1  โครงการ    8    กิจกรรม 
2566 รวม 153,000.00 บาท 

จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม 153,000.00 บาท 

              0.00 บาท 

สมาชิกชมรมฯ และหนวยงานมีสวนรวม สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการสงเสริมองคกรคุณธรรม 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู” สูหนวยงานตางๆ 

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย เขารวมกิจกรรมตางๆ ไมนอยกวารอยละ 60 
 – 30 กันยายน 2566) 

ผลคาดวาที่จะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

สมาชิกชมรมมีความรูความเขาใจและสรางความเชื่อมโยงกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรมฯ 

มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ 

มีหนวยงานและบุคคลผูมีผลงานดีเดนในดานสงเสริมคุณธรรม 

บุคลากรมีความอดทน มีสติ มีความสามัคคี และเสียสละ 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
แบบฟอรมที่ 1 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.66) 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณรวมกันใน
การดําเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 
 

เพื่อขับเคลื่อน
โรงพยาบาลแวงนอย
เปนองคกรคุณธรรม
ตนแบบ 

ชมรม 
จริยธรรมฯ 
รพ.แวงนอย 

- บุคลากร 
รพ.แวงนอย 
180 คน 
- คณะทํางาน  
25 คน 

-รพ.แวงนอย 
ประกาศ 
เจตนารมณรวมกัน
ในการดําเนินงาน
องคกรคุณธรรม 
 

4,000    
 

  

2. กิจกรรมกําหนดคุณธรรมเปาหมาย 
จาก “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดทีี่
อยากทํา” 

เพื่อคนหาและรวม
กําหนดเปาหมายการ
ขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม 

ชมรม 
จริยธรรมฯ 
รพ.แวงนอย 

- บุคลากร 
รพ.แวงนอย 
180 คน 
- คณะทํางาน  
25 คน 

- ทําใหสมาชิกตก
ลงใจรวมกันคนหา
คุณธรรมของ
องคกร และ 
ตั้งเปาหมายการ
เปลี่ยนแปลง
รวมกัน 
 

5,000      

3. กิจกรรมสงเสริมหนวยงานและบุคลากร 
ดีเดนดานสาธารณสุข และคุณธรรม 

เพื่อเปนขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการ เกิด 
ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 
โรงพยาบาล
แวงนอย 

-บุคลากรดีเดน 
 

 
 

-มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการ 
- เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

30,000      

4. กิจกรรมจิตอาสา สรางสรรคสังคมและ
ชุมชน 
- กิจกรรม 5ส 
- เขารวมกิจกรรมจิตอาสา เชน ทําความ
สะอาดหนวยงานตางๆ บริจาคโลหิต  
การคัดแยกขยะ 
 

เพื่อปลูกจิตสํานึก 
คุณธรรม “พอพียง  
จิตอาสา” 

คณะกรรมการ
บริหาร 
รพ.แวงนอย 

รพ.แวงนอย - มีจิตสาธารณะ 
เพื่อสาธารณ 
ประโยชน 

30,000      

 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.66) 

5. กิจกรรมประชุมคณะทํางานชมรม
จริยธรรม ทุก 3 เดือนตอครั้ง 

เพื่อขัยเคลื่อนชมรม
จริยธรรมเสริมสราง 
คุณธรรมจริยธรรม
โรงพยาบาลแวงนอย 

ชมรม 
จริยธรรมฯ 
รพ.แวงนอย 

- คณะทํางาน  
25 คน 

-ปรึกษาหารือใน
กิจกรรมพัฒนา
องคกร 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
ชมรมฯ 
- ประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน 
 
 

4,000      

6. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ออกกําลังกาย 
และมีความสุข 
-เสริมสรางสุขภาพ และสัมพันธภาพ 
- Happinometer 
 
 

เพื่อเสริมสรางสุขภาพ 
กาย ใจ และสังคม 

คณะกรรมการ 
HR 

- บุคลากร 
รพ.แวงนอย 
180 คน 
 

- สมาชิกมีสุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 
ประเมินความสุข 
Happinometer 

20,000      

7. กิจกรรมใหความรูเรื่องจริยธรรม 
คานิยมองคกร การปองกันทุจริต 
- อบรมใหความรูขาราชการบรรจุใหม 
กิจกรรมเสริมสรางความรัก ความผูกพันใน
องคกร 
- รวมอวยพรวันคลายวันเกิดบุคลากร 
 
 
 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม
องคกร การปองกัน
ทุจริต และเสริมสราง 
ความรัก ความผูกพันใน
องคกร 
 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 
โรงพยาบาล
แวงนอย 

- บุคลากร 
รพ.แวงนอย  
 

-มีความรูเรื่อง 
จริยธรรม 
ขาราชการ 
คานิยมองคกร 
การปองกันทุจริต 
 

10,000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และศาสนา 
- เทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริยในวันสําคัญตาง ๆ 
- การทําบุญตักบาตร สงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม 
- การสรงน้ําพระพุทธรูป รดนําดําหัวผูอาวุโส 
หรือผูเกษียณอายุราชการ เนื่องในเทศกาล
สงกรานต  
- ถวายเทียนเขาพรรษาแกวัดในทองถิ่น 
- การแสดงมุทิตาจิตแดพี่ผูเกษียณอายุ
ราชการ 
 

เพื่อสืบทอดประเพณีอัน
ดีงามและสานสัมพันธ
ของบุคลากร 

ชมรม 
จริยธรรมฯ
รพ.แวงนอย

 
 
 
  ลงชื่อ......................................................ผูเสนอแผน 
           (นางภัทราภรณ     นพแกว)  
          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
รองประธานชมรมเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมฯ   
   วันที.่...7..เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ. .2565.... 

 

 

หมายเหตุ 1. รายงานการนําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเว็บไซตใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
  https://moph.cc/qLH79IJZL ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ตองมกีจิกรรมสงเสริมคุณธรรมที่

2566 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ
ที่ใช 

ปงบประมาณ พ
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 
(ม.ค.–มี.

จริยธรรมฯ 
แวงนอย 

- บุคลากร 
รพ.แวงนอย 
180 คน 
- คณะทํางาน  
25 คน 

-การมีสวนรวมใน
กิจกรรมเทินทูน
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย 
ในวันสําคัญ 

50,000   
 
 
 


        ลงชื่อ..................................................
                  (นายปณณวิชญ  มีธรรม
        นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

                ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย
                                                                                      วนัที.่...7..เดือน

ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทราบโดยรายงานทาง google form
พฤศจิกายน 2565 

จกรรมสงเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผานกลไก “บวร” (บาน-ชุมชน / วดั-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ ไตรมาส 2 

.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.–มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.66) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..................................................ผูเห็นชอบแผน 
นายปณณวิชญ  มีธรรม) 

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ. .2565....  

google forms ตามลิงกยอ  

 อยางนอย 1 โครงการ  


