
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรม “ยุพราชปัว ทำความดีด้วยหัวใจ"                                    หน่วยงาน          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว               

สถานท่ีต้ัง     70 หมู่ท่ี 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120  

ชื่อผู้ประสานงาน   นางโชติกา  ติฉัน     โทรศัพท์ 09 8778 7864                                                                                                     . 

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน   369   คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  335  คน 

จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการ 

จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 3,500.00 บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน      -          บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน 3,500.00  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
• มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 80 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  12 เดือน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
• เกิดวัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ   . 
• เจ้าหน้าที่เกิดแนวความคิดในการนำคุณธรรมอันพึงประสงค์ไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน . 
 

 



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  

งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1   
(ต.ค. – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2    
(ม.ค. – มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 3 
(ก.ค. – ก.ย.

63) 

1. กิจกรรม จัดตั้งชมรม
จริยธรรม " ยุพราชปัว ทำความ
ดีด้วยหัวใจ " ภายใต้คุณธรรม
ประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 
1.1 ประชุมชี้แจงเพื่อทราบ 
     - ประกาศเจตนารมย์ หรือ
ข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็น
องค์กรคุณธรรมร่วมกัน 
    - การแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน 

    - วางแผนแนวทางการ
ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย 

มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

ชมรม
จริยธรรม 

จำนวน
บุคลากร 
รพร.ปัวที่
เข้าร่วม
ชมรม 

บุคลากรเข้าใจถึง
เจตนารมย์ในการ
ขับเคลื่อนชมรม 

3,500.00 /     

2. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเน่ือง
ในวันสำคัญต่างๆ 

เพื่อวางรากฐานการใช้
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่ดีงาม 

ชมรม
จริยธรรม 

จำนวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม
ทำบุญตัก
บาตร 

ร้อยละบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย / / / /  



 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  

งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1   
(ต.ค. – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2    
(ม.ค. – มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 3 
(ก.ค. – ก.ย.

63) 

3. กิจกรรม 5 ส เพื่อเสริมสร้างฐาน
ความคิดทำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 

ชมรม
จริยธรรม 

จำนวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม
ทำบุญตัก
บาตร 

ร้อยละบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย / / / /  

4. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
เพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ระลึก
ถึงความสำคัญของสถาน
บัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ชมรม
จริยธรรม 

จำนวนครั้ง
ที่เจ้าหน้าที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ได้
ระลึกถึง
ความสำคัญของ
สถานบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย /  / /  

 

5. กิจกรรม ปั่นเยี่ยมบ้าน คนปัว
ไม่ทิ้งกัน 

 

เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ได้เข้าถึงบริการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน และจิตอาสา ทั้ง
ในระอำเภอและตำบล 

 

ชมรม
จริยธรรม 

 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ปั่นจักรยาน 

 

ผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียง ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
บริการ 

 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 



 

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  

งบประมาณที่
ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชงิ
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1   
(ต.ค. – ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2    
(ม.ค. – มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 3 
(ก.ค. – ก.ย.

63) 

6. กิจกรรม ตู้ปันสุข  เพื่อให้ประชาชน ผู้มา
รับบริการได้มีส่วนร่วม
ช่วยกันแบ่งปันสิ่งของ 
ช่วยเหลือกันในยาม
เกิดผลกระทบจากโรค
โควิด  

ชมรม
จริยธรรม 

จำนวนผู้
มาร่วม
บริจาค
สิ่งของใส่ตู้
ปันสุข 

ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับ
แบ่งปันสิ่งของ
จากตู้ปันสุขอย่าง
ทั่วถึง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย   / /  

 

 

 

 

 

                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                                  ผู้เสนอแผน 
             ( นางโชติกา   ติฉัน ) 
            ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    
             ผู้ช่วยเลขานุการชมรมจริยธรรม 
       วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
       (  นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ  ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
   ประธานกรรมการท่ีปรึกษาชมรมจรยิธรรม 
      วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 


