แบบฟอร์มที่ 1
แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ชือ่ ชมรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
สถานที่ตงั้ 70 หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน นายผจญ ศรีสบานงา โทรศัพท์ 084-4809425
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 356 คน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 464 คน (รวมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปัว)
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 9 โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม 64,800 บาท
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 64,800 บาท
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เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
• ข้าราชการ บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและบุคคลากรด้านสาธารณสุขอำเภอปัว มี คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน/จริยธรรมของหน่วยงาน น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรคุณธรรม
ระยะเวลาที่ดำเนินการ 12 เดือน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน
• บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว บุคคลากรด้านสาธารณสุขอำเภอปัว ตระหนัก รับรู้ และให้ความสำคัญด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ
ด้านความ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รักและเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
• บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว บุคคลากรด้านสาธารณสุขอำเภอปัว มีความรู้และเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม จรรยาข้าราขการ มีวินัยในการทำงาน
สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้บุคคล
กร มี ค วามรู้ ค วาม
เข้ า ใจหลั ก คำสอน
ทางพระพุทธศาสนา
แ ล ะ ป รั ช ญ า
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และใช้เป็ น แนวทาง
ในการดำเนินชีวิต

เพื่ อ ส่ งเส ริ ม แ ล ะ
ปลูกฝังให้บุคลากรมี
จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี มี จิ ต
อาสารู้ จั ก เสี ย สละ
เวลาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
สั ง คมและรู้ คุ ณ ค่ า
ของการแบ่งปันและ
การช่วยเหลือผู้อื่น

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ชมรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว

จั ด กิ จ กรรม
เดื อ น ล ะ 1
ครั้ ง รวม 12
ครั้งต่อปี

ชมรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว

บุ ค ลากรเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม
จิตอาสาอย่าง
น้อยคนละ 2
กิจกรรม /ปี

บุคลากร
รพร.ปัวมี
ความรู้ความ
เข้าใจหลักคำ
สอนทาง
พระพุทธศาส
นาและใช้เป็น
แนวทางใน
การ
ปฏิบัติงาน
และดำเนิน
ชีวิต
บุคลากร
รพร.ปัว มีจติ
อาสา รู้คณ
ุ ค่า
ของการ
แบ่งปันรู้จัก
เสียเวลาเพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้อื่น

งบประมาณ
ที่ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบ
รากฐานการเสริ ม สร้ า ง
คุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบ
รากฐานการใช้วัฒนธรรม
ไทยเป็นฐานในการ
เสริมสร้างคุณธรรม
1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร
รับฟังธรรมะข้อคิด คติธรรม
และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

2.กิจกรรม จิตอาสาทำ
ความดี บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและบริการ
ประชาชน

10,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ (ม.ค.- ไตรมาส ๓ (เม.ย.- ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)
มี.ค. ๖6)
มิ.ย. ๖6)
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
ชมรมพัฒนา
มีการจัด
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทุก
โรงพยาบาลสมเด็จ 1 เดือน
พระยุพราชปัว

3.จัดกิจกรรมโรงทาน ตู้ปัน เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้
บุคลากรรู้จักแบ่งปัน
สุข และตลาดสีเขียว ใน
ส่ งเสริ ม การบริ โภค
โรงพยาบาล
ก า ร ป ล อ ด ภั ย
ส่งเสริมการปลู กผั ก
ปลอดสารพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความ
เข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ทำ
หน้าที่ในการส่งเสริม
คุณธรรม
1.กิจกรรมปฐมนิเทศ
เพื่อปลูกฝังปรัชญา งานบุ ค ลากรและ
บุคลากรใหม่
การเป็นข้าราชการที่ ช ม ร ม พั ฒ น า
ดี มีจิตสำนึกมี
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยา
ข้าราชการมี
เครือข่ายในการ
ทำงานร่วมกัน
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก
ค น ทุ ก
ตำแหน่ งต้ อ ง
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ฐ ม นิ เท ศ
100 %

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากรและ
ชุมชนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมและ
รู้กการ
แบ่งปัน

เจ้าหน้าที่ใหม่
ของ
โรงพยาบาล
เข้าใจ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
ระเบียบวินยั
ของราชการ
ตลอดถึงข้อ
ควรปฏิบัติ
ต่างๆและไม่
ควรปฎิบัติ

งบประมาณ
ที่ใช้

3,000

25,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ (ม.ค.- ไตรมาส ๓ (เม.ย.- ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)
มี.ค. ๖6)
มิ.ย. ๖6)
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากร
และชมรมพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม/
งานบริหาร

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

2.การเสริมสร้างองค์ความรู้
และทำความเข้าใจของ
บุคลากร เกีย่ วกับ
ประมวลจริยธรรม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ดำเนินงานทุกงาน
ด้วยความโปร่งใส

3.กิจกรรมการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติ
1.ข้าราชการดีเด่น
2.ประเภทลูกจ้าง

เพื่อยกย่องเชิดชู
งานพัฒนาบุคลากร
เกียรติ สร้างขวัญ
และชมรมพั ฒ นา
และกำลังใจ แก่
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกและเป็นแรง
บันดาลใจให้
บุคลากรใน
โรงพยาบาล มีความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการ
ทำความดียึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส

โรงพยาบาล
ได้รับการ
คัดเลือก
บุคลากร
อย่างน้อย 2
คน ในระดับ
องค์กร

-เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
สร้างขวัญ
และกำลังใจ
แก่บุคลากรที่
ได้รับการ
คัดเลือก
-จัดทำผลงาน
และนำเสนอ
ผลการ
ดำเนินงาน

4.กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ผ่านเรื่องเล่าจาก
การทำงาน เพื่อให้เกิด
การชื่นชมและเสริมพลัง

-เพื่อให้เกิดการชื่น
ชมและเสริมพลัง
ให้คนทำงาน
-สร้างสุขด้วยสติใน

นักสร้างสุขใน
องค์กรและ
ผู้รับผิดชอบ
งาน MIO

-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ร่วม
แลกเปลีย่ น

นั ก ส ร้ า ง สุ ข ใ น
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ งาน
MIO,ชมรมพั ฒ นา

งบประมาณ
ที่ใช้

ตัวแทน
มีการประเมิน
หน่วยงงาน ITA
ทุกหน่วยงาน
(32
หน่วยงาน)
เข้าร่วม
กิจกรรม

25,000

7,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ (ม.ค.- ไตรมาส ๓ (เม.ย.- ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)
มี.ค. ๖6)
มิ.ย. ๖6)
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

ยุทธศาสตร์/โครงการ
ให้คนทำงาน

5.ถอดบทเรียนผู้
เกษียณอายุราชการ
หลักสูตร 2 วัน

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพใน
สังคมไทยด้วยคุณธรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
องค์กร
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน 50 และเสริมพลัง
คน
ในการทำงาน
-ทุก
หน่วยงาน
ดำเนิน
กิจกรรมสร้าง
สุขด้วยสติใน
องค์กร (MIO)
เพื่อให้เกิดการชื่นชม งานพัฒนาบุคลากร ผู้เกษียณอายุ นำบทเรียน
และเสริมพลังให้ / ที ม กระบวนกร/ ราชการผูร้ ่วม จากกิจกรรม
คนทำงาน
ช ม ร ม พั ฒ น า ปฏิบัติงานใน ถ่ายทอดเป็น
คุณธรรมจริยธรรม หน่วยงาน
องค์ความรู้
จำนวน 20 และพัฒนา
คน
องค์กร

-เพื่อส่งเสริมให้
งานพัฒนาบุคลากร
บุคลากรโรงพยาบาล และชมรมพั ฒ นา
มีส่วนร่วมใน
คุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริม
เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
-สร้างจิตสำนึกใน

ทุกกลุ่มงาน
เข้าร่วม
กิจกรรมทุก
กิจกรรม ตาม
วันสำคัญ

สร้างจิตสำนึก
ในกิจกรรม
ส่งเสริม
เทิดทูน
สถาบันชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

งบประมาณ
ที่ใช้

4,800

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ (ม.ค.- ไตรมาส ๓ (เม.ย.- ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)
มี.ค. ๖6)
มิ.ย. ๖6)
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ (ม.ค.- ไตรมาส ๓ (เม.ย.- ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖5)
มี.ค. ๖6)
มิ.ย. ๖6)
(ก.ค.-ก.ย. ๖6)

พระมหากรุณาธิคุณ
ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

รวม

ลงชือ่ ....................................................................ผู้เสนอแผน
(นายผจญ ศรีสบานงา)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบัติการ
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2565

64,800

ลงชือ่

ผูอ้ นุมตั ิแผน
(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2565

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2565
2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด -ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1
โครงการ

