
แบบฟอร์มที่ ๑ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ชื่อชมรม            ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบัวใหญ่                      หนว่ยงาน              โรงพยาบาลบัวใหญ่                                     . 
สถานที่ตั้ง          ๖  ถนนเทศบาล ๑๒    ต าบลบัวใหญ่    อ าเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๒๐                                            . 
ชื่อผูป้ระสาน       นายส าเนยีง  พรมมานอก                                 โทรศัพท ์         ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔-๕   ต่อ  ๑๐๓                            . 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน      ๔๔๗      คน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย               ๔๔๗      คน 
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน      ๔     โครงการ 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รวม                 -       บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน        -       บาท 

 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน                -               บาท 
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ จ านวน  ๔๔๗  คน 
๒. ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอบัวใหญ่ 

ระยะเวลาด าเนินการ       ๑๒      เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

๑. โรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. เจเหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นคนดี มีศีลธรรม 
๓. ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการ และสถานที่ให้บริการ 

 



 
รายละเอียดของกิจกรรมเพื่อที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการโรงพยาบาล
คุณธรรม ใสใจผู้
ให้บริการ การอบรม
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล 

๑.เพื่อบุคลากรโรงพยาบาล
ได้รับการอบรมความรู้เรื่อง
การเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัย 
และหลักธรรมาภิบาล 
๒.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินโรงพยาบาล
คุณธรรม 

คณะกรรมการ 
HRD 

ทุกกลุ่มงาน
ได้รับการ
อบรมครบ
ตามเป้าหมาย 

ลดข้อ
ร้องเรียน
บุคลากรด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

-      

๒. จิตอาสาพัฒนา 
    ๒.๑ โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ลด
โรค ลดขยะ) ในบริเวณ
โรงพยาบาลเพื่อควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนที่อาศัยเพื่อลดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 
-เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกภาคส่วน ไมม่ี
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงใน
โรงพยาบาล 
-เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนัก
และจิตส านึกในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

คณะกรรมการ 
ENV 

มีการรณรงค์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

ค่า HI<๑๐ ไม่
พบลูกน้ า
หน่วยงาน
ได้รับรองตาม
มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

-      

 
 
 

๒ 



 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

 ๒.๒ โครงการปลูก
จิตส านึกลดปริมาณ
ขยะในโรงพยาบาล 

เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะและทิ้งขยะ
ได้ถูกต้อง ลด
ปริมาณขยะจากการ
ทิ้งขยะไม่ถูกต้อง 

คณะกรรมการ 
ENV 

เจ้าหน้าท่ี
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ
อย่าง
เหมาะสม 

ลดค่าใช้จ่ายขยะติด
เชื้อที่เกิดจากการ
แยกขยะไม่ถูก
ประเภท 

-      

๒.๓ โครงการเพื่อน
ชวนเพื่อนส่งเสริมการ
ออกก าลังกายยืด
เหยียด 

เจ้าหน้าท่ีมีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพ
กาย สุขภาพจติ 
แข็งแรง 

คณะกรรมการ 
HPH  

เจ้าหน้าท่ีได้
ออกก าลังกาย
ยืดเหยยีด ลด
อาการปวด
เหมื่อยของ
การท างาน 

เจ้าหน้าท่ีมสีุขภาพ
แข็งแรงไม่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเครยีด 

-      

๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ 
-โครงการจิตอาสา
สนองโครงการใน
พระราชด าริและราช
พิธี 

-กิจกรรม พอ.สว. 
-กิจกรรมในงานพระ
ราชพิธี 

คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

หน่วยงานมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมตาม
พระราชด าริ
และงานพระ
ราชพิธี 

เจ้าหน้าท่ีมีความ
จงรักภักดี ยึดมั่นใน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
เป็นตัวอย่างที่ดีงาน
ของสาธารณชน 

-      

๔. กิจกรรมธรรมรักษา 
๔.๑ ตักบาตรพระสงฆ์
ประจ าปี (วันขึ้นปีใหม่) 

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
เจ้าหน้าท่ีให้โอนโยน
รู้จักการให้และ
รักษาศีล 

ชมรม
จริยธรรม 

ปีละ ๑ ครั้ง เป็นตัวอย่างที่ด ี -      

 

๓ 



 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

๔.๒ ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส 

เพื่อด ารงไว้ซึ่งประเพณี
ที่ดีงาม และเกดิความ
อ่อนน้อมเคารพผู้อาวโุส
กว่า 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ปีละ ๑ ครั้ง เจ้าหน้าท่ีมี
ความอ่อนน้อม
เคารพนับถือซึ่ง
กันและกัน 

-      

๔.๓ ท าบุญโรงพยาบาล
ประจ าปี 

เพื่อระลึกถึงความ
เป็นมาของการก่อตั้ง
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

ปีละ ๑ ครั้ง สร้างความ
ภาคภูมิใจใน
หน่วยงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

-      

๔.๕ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 
-อบรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัยเพื่อ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

-เพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใหม้ีความ
พร้อมในการท างาน มี
จิตบริการไม่กระผิด
ระเบียบกฎหมาย 

ทีมงาน HRD 
และกลุม่งาน
บริหารทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง
เข้ารับการ
อบรมร้อย 
๘๐ 

 -      

 
                  ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอแผน 

(นายส าเนียง  พรมมานอก) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบแผน 
(สมบัติ วัฒนะ) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

                                                   

 

๔ 

 


