


แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ   หนวยงาน ......โรงพยาบาลวัดโบสถ  
สถานท่ีต้ัง  โรงพยาบาลวัดโบสถ   135 ม.1 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก    
ชื่อผูประสานงาน  นางเรืองศิริ   ไกรคง โทรศัพท  055-361079ตอ  137  

จำนวนบุคลากรในหนวยงาน   200  คน 

จำนวนกลุมเปาหมาย  200  คน 

จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6     1 โครงการ  8 กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณท่ีใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม - บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  10,000   บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

• จำนวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งมีจำนวนรวม    160 คน 

• จำนวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหความสำคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 18  หนวยงาน 

• จำนวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   18 หนวยงาน 

• จำนวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  160 คน 

• จำนวนองคกรคุณธรรม ระดับ     องคกรสงเสริมคุณธรรม  รวม 1 แหง (โปรดตอบโดยเลอืกระดับองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับองคกรคุณธรรม หรือระดับองคกรคุณธรรมตนแบบ) 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  12  เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

•  ผูบริหารและขาราชการ ลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลอำเภอวัดโบสถทุกคน เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา รวมท้ังนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน 

•  ผูบริหารและขาราชการ ลูกจางในสังกัดทุกคน ไดรับการพัฒนาจติใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความสำนึกรวมในการสรางสงัคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแก
ครอบครัวและประเทศชาตริูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

• สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 
 

แบบฟอรมท่ี 1 

 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2566 หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

1.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
กิจกรรมที่  1 รับสมัครสมาชิก
เพิ่ม 
 

เพื่อเพิ่มยอด
สมาชิกชมรมฯ 

โรงพยาบาลวัด
โบสถ 

จำนวน
ผูสมัครเพิ่ม
10 คน 
 

ใบสมัคร -  / /   

กิจกรรมที่ 2  ประชุมกำหนด
คุณธรรมเปาหมาย ปญหาทีอ่ยาก
แกและความดีที่อยากทำที่
สอดคลองกับปญหาดานคุณธรรม
ของหนวยงาน และคุณธรรม 4 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา และรวมกำหนดแผนการ
ดำเนินงานดานการสงเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
 
 

เพื่อเปนการ
กำหนดเปาหมาย
แผนการดำเนินงาน
ดานการสงเสริม
คุณธรรมและ
กิจกรรมของชมรม
จริยธรรม 

โรงพยาบาลวัด
โบสถ 

จำนวน  
200 คน  

แบบตอบ
รับการเขา
รวม
ประชุม 

      

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

-กิจกรรมที่ 3จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชนนอกสถานที่ฯ 
 
 

เพื่อปลูกจิตสำนกึ
ใหขาราชการและ
ลูกจางทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม
สรางประโยชน 
สรางจิตสำนึกใน
การทำความดี 

โรงพยาบาลวัด
โบสถ 

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม50 
คน 

-แบบตอบ
รับการเขา
รวม
กิจกรรม 
-แบบ
ติดตามผล
การ 
ดำเนินการ  

- / / / /  



 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2566 หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

-กิจกรรมที่ 4จิตอาสาพัฒนา
สถานที่ทำงานฯ 
 

50 คน  - / / / /  

กิจกรรมที่ 5 ทำบุญตักบาตรใน
เทศกาล และงานประจำปของ
ชุมชน 

100 คน   10,000 / / / /  

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางดานการสงเสริมองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

กิจกรรมที่ 6 จัดหาอาหารสำหรับ
ผูดอยโอกาสและตูปนสุข 
 

 

เพื่อเปนแบบอยาง
ของหนวยงาน 

โรงพยาบาลวัด
โบสถ 

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม  
45 คน 

-แบบตอบ
รับการเขา
รวม
กิจกรรม 
-แบบ
ติดตามผล
การ 
ดำเนินการ  

เงินบริจาค  /    

กิจกรรมที่ 7ออกหนวยอาสาเพือ่
ประชาชน 
 

เงินบริจาค / / / /  

กิจกรรมที่ 8ยกยอง  ชมเชย 
สนับสนุน คนทำดี 
 
 

จำนวนผู
ไดรับรางวัล  
3 ระดับ 

เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

- /     

รวม     10,000      

                                                                                                                                                        
                             ลงช่ือ................................................................ผูเสนอแผน                                 ลงช่ือ................................................................ผูอนุมัติแผน 
                                         (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                                                             (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
                                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                                                                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

                         วันท่ี 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565                                                         วันท่ี 11  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.  2565 
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