
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

ชื่อชมรม คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางบ่อ หน่วยงาน ...................โรงพยาบาลบางบ่อ............................................................................................ ........... 

สถานท่ีต้ัง    89 ม. 1 ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560  

ชื่อผู้ประสานงาน   นส.ธัญญา  กาญจนรชตะ โทรศัพท์  

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 476  คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   450  คน 

จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ….. 3โครงการหลัก 6 กิจกรรมย่อย..... 

จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม 903,625 บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม (เงินบำรุงตามโครงการ) จำนวน 411,625 บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม (เงินสวัสดิการและเงินบริจาค) จำนวน 492,000 บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
• กลุ่มบุคลากรรพ.บางบ่อ  พระภิกษุสงฆ์   อสม.    และ Care giver  

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ   12 เดือน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกจิกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
• ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีสติในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

 

แบบฟอร์มท่ี 1 
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม.ีค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

โครงการที่ 1 แผนส่งเสริม
คุณธรรม  และคุณภาพชีวิต  
1. กิจกรรม “อบรมธรรมะเพ่ือ
พัฒนาจิต” 

-เพ่ือนำพาตนเองสู่
การเป็นผู้มี
คณุธรรม 
-เพ่ือฝึกความ
อดทน  ลด
ความเครียด 

ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม 

-บุคลากร 
ร.พ บางบ่อ
30 คน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ปฏิบัติงาน
อย่างมีสติมี
พฤติกรรม
บริการที่ดี 

เงิน
สวัสดิการ 

(ค่ารถ
รับส่ง

12,000) 
เงินบริจาค 
20,000) 

/     

2. กิจกรรม….นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 
เทศนาเร่ือง “การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบมีส่วนร่วม” (วิถีพุทธ 
ป่วยที่กายรักษาที่ใจ) 

-เพ่ือพัฒนาจิตใจ
ให้กับบุคลากร 
-เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วม  ในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายของชีวติ 

ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม 

-บุคลากร 
ร.พ บางบ่อ  
พระสงฆ์ 
อสม. และ 
care giver 
รวม 120 
คน 

-ผู้ผ่านการ
อบรม
สามารถดูแล
ผู้ป่วยระยะ
ท้ายของชีวติ
ให้จากไป
อย่างสงบ 
 

เงินบำรุง 
40,000 

 /    

โครงการที่ ๒ แผนส่งเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทยอันดีงาม 
๓. กิจกรรม....วันสำคัญตาม
เทศกาลที่สำคัญ 

-เพ่ือส่งเสริมและ
รักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
-เพ่ือความสามัคคี
ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน ร.พ 

ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม 

คณะกรรมการ 
HRD 

-บุคลากร 
450 คน 

-มีการสืบ
สาน
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
-บุคลากรเกิด
ความสามัคคี 
มีจิตใจเอ้ือ
อาทร 

เงินบำรุง 
371,625 
สวัสดิการ 
370,000 

/ 
ลอยกระทง 
(ไม่ใช้งบ) 

/ 
ปีใหม่ 

(เงินบำรุง 
366,625) 

/ 
สงกรานต ์
(เงินบำรุง 
5,000) 

 
(เงินสวัสดิการ 

20,000) 

/ 
มุทิตาจิต 

 
 
 

(เงินสวัสดิการ 
350,000) 

 

๔. กิจกรรม...ตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี โดยกรรมการชมรม
จริยธรรม นิมนต์พระวัด มงคล
โคธาราม จำนวน ๑-๒รูป มารับ
บิณฑบาต ที่ ร.พ เป็นประจำทุก
วันพฤหัสบดีเวลา๗.00–๘.00 น. 

-เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม 
-เพ่ือให้เกิดความ
สงบด้านจิตใจ และ
รู้จักเป็นผู้ให้ 

ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม 

-จำนวนครั้ง
การจัด
กิจกรรมตัก
บาตรทุกวัน
พฤหัสบดี  

-ผู้ร่วม
กิจกรรมเกิด
ความสงบ
ด้านจิตใจ 
-รู้จักการให้ 

เงินบริจาค 
(ค่าอาหาร 
+ค่าปัจจัย 
75,000
บาท/ปี) 

 

/ / / /  
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๕. กิจกรรม.....ทำความดี ถวาย
แด่สถาบันพระมาหากษัตริย์ โดย
จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี
รูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ 
ฉีดวัคซีน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
บริจาคโลหิต  บริจาคสิ่งของหรือ
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้  
ตามความสมคัรใจ ไม่เบิก OT ใน
การมาจัดกิจกรรม 

-เพ่ือแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภัคดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-เพ่ือสร้างจิตสำนึก
รักบ้านเกิด และ
การมีจิตอาสา 
-เพ่ือรู้จักการให้
และเสียสละ 

ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม 

องค์กรพยาบาล 

-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 5 
ของ
บุคลากร
ทั้งหมด 
-จำนวนครั้ง
การจัด
กิจกรรมใน
วันสำคัญ
ของชาต ิ

-สร้าง
จิตสำนึกรัก
บ้านเกิด 
และรัก
สถาบัน
พระมหากษั
ตริย ์
-จิตอาสาทำ
ความดีโดย
ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 
(ไม่เบิก OT) 

ไม่ใช ้ 13  ตค. 
5 ธค. 

 3 มิย. 28  กค. 
12 สค. 

 

โครงการที่ ๓ แผนส่งเสริมคนดี 
๖. กิจกรรม...ยกย่องและเผยแพร่ 
บุคคลที่ทำความดี โดยร่วมโหวต
บุคลากรดเีด่น ปีละ 1 ครั้ง  

-เพ่ือส่งเสริม ยก
ย่องผู้กระทำความ
ด ี
-เพ่ือเผยแพร่ คุณ
ความดี และเป็น
แบบอย่างผู้อ่ืน 

ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม 

คณะกรรมการ 
HRD 

-จำนวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
โหวดด้าน
ต่าง ๆ 

-เกิดขวัญ 
กำลังใจใน
การ
ปฏิบัติงาน 

เงิน
สวัสดิการ 
15,000 

   /  

รวม     903,625      

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 

  

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (  ) 
ตำแหน่ง    
  ประธานชมรมจริยธรรม 
  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
                 (นายวี โจนศิรประภา) 
ตำแหน่ง รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันที่  10   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566 
 


