
 
 

ชื่อ คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล    หน่วยงาน  โรงพยาบาลสูงเนิน   อ.สูงเนิน    จังหวดันครราชสีมา 

280  หมู่ 8  ถนนมิตรสัมพันธ์     ต าบลสูงเนิน  อ าเภอสงูเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้ประสานงาน   นางมณีรัตน์   อวยสวัสดิ์       โทรศัพท์๐-๔๔28-6422-3  

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย          29o  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  2564     จ านวน   6      โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      -จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม      บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ  2564 

        บุคลากร โรงพยาบาลสูงเนิน เก่ง ดี มีความสุขในการท างาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

มีความพึงพอใจและไว้วางใจในการรับบริการ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12    เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

1.  เจ้าหน้าที่มีความพอเพียง เข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนินมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

3. เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน  ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 

 
 
 
 
 



กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประ 
มาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ 
ผลลัพธ์

เชิง 
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส1 
(ตค.-ธค

63) 

ไตรมาส2 
(มค.-มีค

64) 

ไตรมาส3 
(เมย.-มิ.ย

64) 

ไตรมาส4 
(กค.กย.

64) 
โครงการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าท่ีใหม่
โรงพยาบาลสอดแทรก
ความรู้เรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม  ในการ 
ปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
และวินัยข้าราชการ
แก่เจ้าหน้าที ่

กก.HRD - 1  ครั้ง -  - 6000.-  -  -  -  -  

กิจกรรมด าเนินการ
คัดเลือกและมอบเกียรติ
บัตรแก่บุคคลที่ประพฤติ
ดีหรือบุคคลที่มีความ
ประพฤติซื่อสัตยส์ุจรติ 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

ยกย่องเชิดชู
เจ้าหน้าท่ีของ รพ.
สูงเนินที่ประพฤตดิี
หรือผู้ที่มีความ
ประพฤติซื่อสัตย์
สุจรติ ปฏิบัตติน
ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

กก.HRD - 1  ครั้ง -  - ไม่ใช้ 
- งบประมาณ 

 -  -  -  -  

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ใส่บาตร
อาหารแห้งและพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน 
 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

- 4  ครั้ง - บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม
ท างาน
ร่วมกันได้
ดี
ประชาชน
ได้รับ
บริการท่ีดี 

- 6,000  -  -  
-  

-  - 1.วันปิยะ  
-    มหาราช 
- 2.วันพ่อ 5 ธค 
3.วันเฉลิมพระ
ชนม์รัชกาลที่10 

- 4.วันแม1่2 สค. 
 

 

ลงช่ือ                                        ผู้เสนอ                                                     ลงช่ือ              ผู้อนุมัติ 
          (นางมณีรัตน์   อวยสวัสดิ์)                                           ( นายวิชาญ   คิดเห็น)      
       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 



กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประ 
มาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ 
ผลลัพธ์

เชิง 
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส1 
(ตค.-ธค

63) 

ไตรมาส2 
(มค.-มีค

64) 

ไตรมาส3 
(เมย.-มิ.ย

64) 

ไตรมาส4 
(กค.กย.

64) 
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ๑.)
ประชาสมัพันธ์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ๒.)รณรงค์ให้
เจ้าหน้าท่ีภายใน
ส านักงานใช้วัสดุ
ส านักงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ๓.) รณรงค์
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี  
เลิกอบายมุขสิ่งผดิ
กฏหมาย 

เพื่อเสรมิสร้าง
จิตส านึกและ
ค่านิยมในการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตด้วยการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- คณะท างาน 
ITA/ 

- กก.HRD 

2 เรื่อง/ป ี 1
เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สูงเนิน
ใช้ชีวิต
ตามวิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 -  -  -  - บูรณาการร่วมกบั 
การประชุม  
 เจ้าหน้าท่ี  
 ประจ าเดือน 

มาตรการ "ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม" 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีคณุธรรม 
จริยธรรมตาม
จรรยาวิชาชีพ 

- คณะ 
- กรรมการ
จริยธรรม 

2 เรื่อง/ป ี ประชาชน
พึงพอใจ
ต่อการ
ให้บริการ
ของ
เจ้าหน้าท่ี
รพ.สูงเนิน 
 

- ไม่ใช้ 
- งบประมาณ  -  -    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ                                        ผู้เสนอ                                                     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติ 
          (นางมณีรัตน์   อวยสวัสดิ์)                                           ( นายวิชาญ   คิดเห็น)      
       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 


