
รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-ม.ีค.66) (เม.ย.-ม.ิย.66) (ก.ค.-ก.ย.66)

กจิกรรมที ่1 เจริญสมาธกิอ่นการปฏิบัติงาน/ประชุม คณะท างานฯ -           
กจิกรรมที ่2 ท าบุญตักบาตรในวนัส าคัญ คณะท างานฯ -           
กจิกรรมที ่3 ปฏิบัติธรรม ในจนท.ใหม/่เกา่ คณะท างานฯ -           

กจิกรรมที ่4 ธรรมผ่านเสียงตามสายทุกวนั คณะท างานฯ -           

-           

กจิกรรม จติอาสา "เราท าความดี 
ด้วยหัวใจ"

บ าเพญ็ประโยชน์ทุกเดือน จดักจิกรรม 5 ส
และร่วมกจิกรรมภายนอกโรงพยาบาลเมื่อมีโอกาส

1. เพือ่พฒันาจติใจเสียสละ เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน สภาพแวดล้อมของประชาชน

คณะกรรมการ 5 สร้อยละ 80 ของบุคลากร
เข้าร่วมกจิกรรม

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบ าเพญ็
ประโยชน์เพือ่สาธารณะ

-           

รวม -          

หมายเหตุ 1. จดัส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวนัที ่16 พฤศจกิายน 2565
2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมทีข่ับเคล่ือนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วดั-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
   ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศิลา
ลาดประจ าปีงบประมาณ 2566

1. เพือ่พฒันาหน่วยงานคุณธรรมเกดิการแลกเปล่ีย
รเรียนรู้วฒันธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่
องค์กรคุณธรรม
2. เพือ่ปลกฝัูงจติส านึกบุคลากร  โดยการน า “ธรรมะ” 
 หรือ “หลักธรรม ของพระพทุธศาสนา”  มาประยกต์ุใช้
เพือ่สร้างบรรยากาศ การท างานในองค์กรมีความเป็น 
มิตรและเกดิความร่มเย็นเป็นสุข
3. ให้บุคลากร ได้มีโอกาสเข้าวดั ปฏิบัติธรรม
4. เข้าใจเกี่ยวกบั หลักธรรม ค าสอน ทางศาสนา 
5. เพือ่ฝึกสมาธแิละปัญญาให้เกดิประสิทธภิาพใน การ
ปฏิบัติงานทีดี่ยิ่งขึ้น

จ านวนคร้ังในการจดั
กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ทุกเดือน

บุคลากรมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการ
ท างานทีไ่ด้รับ มอบหมายด้วยความขยัน 
หมั่นเพยีร ท าใหกา้รท างานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น  องค์กรมีความเป็นมิตรและเกดิ
ความร่มเย็นเป็นสุข

ทุกวนัพระ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566เปา้หมาย

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ทุกคร้ังทีม่การจดัประชุม
วนัส าคัญทางศาสนา

ทุกเดือน/12 คร้ังต่อปี

ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ใช้

       ลงชื่อ................................................ผู้เสนอแผน 
                 (นางสาวศุภกร  ผูกพันธ์) 
     ต ำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
              เลขำนุกำรชมรมจริยธรรม 
               หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
      วันท่ี  9   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565    
 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                (นายธนา  คลองงาม 
     ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด 
             ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
   หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
      วันที่  9  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2565    
 



รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-ม.ีค.66) (เม.ย.-ม.ิย.66) (ก.ค.-ก.ย.66)

โครงการปฐมนิเทศเจา้หน้าทีใ่หม่
กจิกรรมที ่1  จดัอบรมเจา้หน้าทีใ่หม่เร่ืองคุณธรรม

เพือ่ส่งเสริมให้เจา้หน้าทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ คณะกรรมการ HRD

เจา้หน้าทีใ่หม่ของ
โรงพยาบาลผ่านการอบรม
 100%

-           

จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพและอตลักษณ์ของ รพ. คณะท างานฯ -           

พร้อมกยัให้ความรู้เร่ืองการท างานกบัผลประโยชน์
ทับซ้อน

-           

และการป้องกนัการทุจริต -           
-           

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน กจิกรรม จดัอบรมขับเคล่ือนการด าเนินงานประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลประจ าปี 
2566

เพือ่ให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความ
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

คณะท างาน ITA โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมิน ITA ร้อยละ 92.50

10,000.00  

เดือน มค-มีค.66

โครงการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเสริม
สุขภาพ และท าบุญประจ าปี กจิกรรมที ่1  จดัอบรมเจา้หน้าทีใ่หม่เร่ืองคุณธรรม

เพือ่ให้เจา้หน้าทีม่ีขวญัก าลังใจในการปฎิบัติงาน  และ
เป็นการอนุรักษ์ประเพณี คณะกรรมการบริหาร

เจา้หน้าทีทุ่กคนภายใน
โรงพยาบาล100% 30,000.00  

-           

-           

-           
-           

หมายเหตุ 1. จดัส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวนัที ่16 พฤศจกิายน 2565
2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมทีข่ับเคล่ือนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วดั-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ

งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
เปา้หมาย

งบประมาณ
ที่ใช้

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

เจา้หน้าทีใ่หม่สามารถปฎิบัติงานตามหน้าทีท่ี่
ได้รับมอบหมายได้อย่างสอดคล้องกบั
คุณธรรมจริยธรรม และมีความสุขในการ
ท างานทีไ่ด้รับ มอบหมายด้วยความขยัน 
หมั่นเพยีร ท าใหกา้รท างานมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น  องค์กรมีความเป็นมิตรและเกดิ
ความร่มเย็นเป็นสุข

ทุกคร้ังทีม่ีการรับเจา้หน้าทีใ่หม่

เจา้หน้าทีม่ีขวญัก าลังใจท าดี และปฎิบัติ
หน้าทีใ่ห้บรรลุเป้าหมาย เดือน ม.ค 66

       ลงชื่อ................................................ผู้เสนอแผน 
                 (นางสาวศุภกร  ผูกพันธ์) 
     ต ำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
              เลขำนุกำรชมรมจริยธรรม 
               หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
      วันท่ี  9   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565   
 
 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                (นายธนา  คลองงาม 
     ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด 
             ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
   หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
      วันที่  9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2565    




