
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรม หน่วยงานโรงพยาบาลโนนไทย  

สถานที่ต้ัง 707 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220    

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.วัชรินทร์  โคตะนะ โทรศัพท์  044-381032  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  230 คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  140 คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 2โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม  95,925 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน   95,925 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโนนไทย  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2564  

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเปน็เลิศ เจ้าหน้าท่ีเก่ง ดี มีสุข   

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1. โครงการพัฒนาพฤตกิรรม
บริการสู่ความเป็นเลิศเจ้าหน้าที่
เก่ง ดี มีสุข (ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม) 

พัฒนา
พฤติกรรม
บริการสู่ความ
เป็นเลิศ 
เจ้าหน้าท่ีเก่ง ดี 
มีสุข 

คณะกรรมการ
ชมริมจรยิธรรม/

HRD/ESB 

เข้าร่วม
กิจกรรม
60% 

การ
ให้บริการ

ที่ด ี

95,925   ⁄   

รวม     95,925      

 

 

 

 

ลงชื่อ                  ผู้เสนอแผน 
     (นางสาววัชรินทร์  โคตะนะ) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัติการ 
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 12 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
      (นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 
               ประธานชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี 12 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลโนนไทย. 
ที ่227/๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโนนไทย  
 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
น้ัน 

ฉะน้ัน เพื่อให้การขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโนนไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโนนไทย โดยมีองค์ประกอบ 
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบ 
1.1 นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย ประธาน 
1.2 นางสุธีรา  เสนาสังข์  หัวหน้าพยาบาลพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รองประธาน 
1.3 นางทิพสุคนธ์  พิประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน 
1.4 นายศิวภัทร  โชคสุขสมสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
1.5 นางสาวอรนุช  อธินันทน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน 
1.6 นางสาววัชรินทร์  โคตะนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

  
คณะท างานและ

เลขานุการ 
1.7  นางสิรินภา  จิตต์ซื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นางสาวเจนจิรา  เข็มคง เจ้าพนักงานธุรการ   

  
คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. หน้าที่และอ านาจ 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงาน กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)  

  
 

 
/2.2 จัดท าแผน 
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    2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและด าเนินการขับเคล่ือนแผน ฯ 

ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                 
           (นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 


