


      

                                                   แบบฟอร์มที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลหัวไทร   สถานที่ต้ัง   16  หมู่ 4 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช   80170 

                           ชื่อผู้ประสานงาน   อัมพร  หนูยิ้มซ้าย         โทรศัพท์  075 3895119  ต่อ 303 , 098 5694492 
 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
   

 

         

จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  2 โครงการ 6 กิจกรรม 
                 จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม  83,640 บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน  83,640 บาท 
• จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ จำนวน.....-......บาท 

  เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• จำนวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกนัให้เข้มแข็งมีจำนวน รวม  195  คน 
• จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  2  แห่ง 
• จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  1  แห่ง 
• จำนวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 195 คน 
• จำนวนองค์กรคุณธรรม ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวม.....1....แห่ง (โปรดตอบโดยเลือกระดับ ระดับองค์กรคุณธรรมหรือระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

 ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12  เดือน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

• บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม 
• หน่วยงานมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖6 

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคเีครือข่าย 

จำนวนประชาชนเป้าหมาย 

๑. โรงพยาบาลหัวไทร 195  คน 195 62,000 
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    รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

1.โครงการ
ประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ  
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

1.เพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดีให้
บุคลากรสามารถนำคุณธรรม 
จริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
และการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานมีการสื่อสารที่ดีมี
พฤติกรรมบริการด้วยใจเข้าถึง
วัฒนธรรมองค์กร 
3.เพ่ือให้บุคลากรนำธรรมะไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข 

คณะกรรม 
การชมรม
คุณธรรม
จริยธรรม
โรงพยาบา
ลหัวไทร 

บุคลากรเครือข่าย
สุขภาพอำเภอ            
หัวไทร จำนวน 
190 คน เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรมคีวามสุข
ในการปฏิบัติงานมี
การสื่อสารที่ดีมี
พฤติกรรมบริการ
ด้วยใจเข้าถึง
วัฒนธรรมองค์กร 

 

17,400 / / / /  

2.โครงการ
พัฒนา
พฤติกรรม
บริการสูค่วาม
เป็นเลิศ 
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อำเภอ  หัวไทร 

1  เพ่ือให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี
ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเองพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่
และมีความสุข 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะและ
พฤติกรรมการบริการที่ดีและ
เหมาะสม  ทั้งด้านการต้อนรับ   
การบริการ และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นนำสิ่งที่
ได้จากการเรียนรู้ไปปรับปรงุ 
เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติ 
 

คณะ 
กรรมการ  

HRD 

1. บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ จำนวน  
100 คน 

 

1.ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ  
ประทับใจในการรับ
บริการหรือติดต่อ
ราชการที่
โรงพยาบาล 
 

58,640 /     
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

3.โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
กิจกรรมการ ประชุมชี้แจง
ความเสี่ยงและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนการ
แยกแยะเรื่อง ส่วนตัวกับ
ส่วนรวมจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต (STRONG)   
MOPH Code of 
Conduct วินัย  และการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติงานต่ำ 

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
และให้การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

คณะกรรม
การ ITA 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน
จำนวน200 คน 

1.การบริหารงาน/
การปฏิบัติราชการที่
ประสิทธิภาพ
คุณธรรม และความ
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
 

7,600 /     

รวม           

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลหัวไทร   สถานที่ต้ัง   16  หมู่ 4 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช   80170 
                           ชื่อผู้ประสานงาน   อัมพร  หนูย้ิมซ้าย         โทรศัพท์  075 3895119  ต่อ 303 , 098 5694492 

     
    รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

4. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
- จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง 
ศาสนา 
- ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวาย
สังฆทาน ผ้าป่าสามัคคี  
- เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญตาม 
วันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 
ราชการ 
 
 

๑. เพ่ือให้บุคลากร
โรงพยาบาล 
ได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ที่สำคัญๆ ของชาติ
ไทย 
๒. เพ่ือให้บุคลากร
โรงพยาบาล 
มีความสุขในการ
ทำงาน 

ทีม HRD 
และชมรม 
จริยธรรม
โรงพยาบา

ล 

ความพึงพอใจใน
การทำงานของ
บุคลากรมากกว่า
ร้อยละ ๘0 

บุคลากร
โรงพยาบาล 
มีความรัก ความ
ผูกพันต่อองค์กร 
รู้จักขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมของ 
ชาติไทย 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

/ / / /  

รวม           
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมา

ณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

5. กิจกรรมเชิดชูบุคลากร
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ในโรงพยาบาล 

๑. เพ่ือยกย่อง เชิดชู
บุคลากร 
และเป็นขวัญกำลังใจให้กับ 
บุคลากรที่กระทำความดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 
มีความซื่อสัตย์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
โรงพยาบาล 
ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ทีม HRD และ
ชมรม 
จริยธรรม
โรงพยาบาล 

- บุคลากรรงพยาบาล 
มีความภาคภูมิใจ 
ในการได้รับการเชิด
ชูความดี และ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ 
การประกอบความดี 
และเป็นแบบอย่าง 
ทีดี่ให้กับบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

/ / / /  

รวม           

 

 

 

 

 

 










