
 
 

                                                                                                                                                  แบบฟอร์มท่ี ๑ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ชื่อชมรม ชมชมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลกรงปินัง หน่วยงาน         โรงพยาบาลกรงปนัิง        

สถานที่ต้ัง  122  หมู่ ๓  ต าบลสะเอะ     อ าเภอกรงปินัง   จังหวัดยะลา    95000    

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวนูรียะห์   สือมุ โทรศัพท์ 090-4766811  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน       210          คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย      210     คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  รวม 55,095.- บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 55,095.- บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลกรงปินัง  เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่ก าหนดทุกกิจกรรม และการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากขึ้น  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566   

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 1. เพื่อขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลกรงปินัง  
 2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญ มีการประสานงานท่ีดี และสร้างจิตส านึกร่วมกันในโรงพยาบาล 
 3. เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกัน 
 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจรรม   

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1.กิจกรรมอบรมฟังการบรรยายพัฒนา
บุคลากรอย่างมีความสุข 
 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข 
 

ชมรมจริยธรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ทุกวัน
ศุกร์ เวลา 15.30 – 
16.30 น. 

จนท.มีความพึงพอใจและ
เข้าใจหลักการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข 

- 
     

2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีสมรรถนะตลอดจน
ความมีวินัย กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ขององค์กร มีความเข้าใจใน
นโยบาย วิธีการท างานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ และจริยธรรมที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เกิด
ความผูกพันในองค์กร และเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

ทีม HRD 

บุคลากรจ านวน   
50 คน 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตน มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน มีสมรรถนะ
และจรรยาที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที ่
 

  

5,750.- 
     

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ 100% 
 

บุคลากร 210 คน 

- 

     

4. อบรมประเมินคุณธรรม        
ความโปร่งใส  และบริหารความเส่ียง 
 

เพื่อสร้างความตระหนักให้มีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรม 
 

บริหารงานทั่วไป บุคลากร 75 คน 

 

12,455.- 

     

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

บริหารงานทั่วไป   12,340.- 

     

6. การจัดท าป้ายไวนิลรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 
 

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ 
 

บริหารงานทั่วไป   1,600.- 

     

 



 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

7. กิจกรรม Big Cleaning day 
 
 

เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ รวมถึงการ
ปรับปรุงสถานที่ท างาน ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีความสามัคคี สร้าง
จิตส านึก ปลูกฝังความเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  
 

งาน 5 ส. 3 เดือน/ครั้ง 
รวม 4 ครั้ง 

 22,950.-      

8. กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรต้นแบบ 
(Moph) 
 

ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 

ทีม HRD บุคลากรต้นแบบ     
4 ด้าน 

 -      

9. กิจกรรมจิตอาสาอ าเภอกรงปินัง  
(ศอ.จอส.อ าเภอกรงปินัง) 

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. 
 

งาน ENV 
งาน 5 ส. 

เดือนละ 1 ครั้ง  -      

10. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 
หน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้ง
การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
 

เพื่อสร้างความตระหนักให้
เจ้าหน้าที่ในเรื่องวินัยและระเบียบ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด บริหารงานทั่วไป บุคลากร 210 คน 

 

- 

     

11. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจอย่างมีความสุข 
 

เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการท างาน
มีทัศนคติที่ดี มีแนวคิดในการ
ท างานร่วมกัน 

ทีม HRD บุคลากร 210 คน 

 

- 
     

12. กิจกรรมพบปะยามเช้า 
 
 

เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ปรึกษาหารือข้อราชการในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

ทุกส่วนราชการ บุคลากร 2-5 คน 

 

- 

     

 



 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

13. กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ในบริเวณศาสนสถาน 
 

เพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม จูงใจให้ศาสนิกชน 
มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็น
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ให้อยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพที่ดีของศาสนิกชน 
 

ENV บุคลากร 30-50 คน 

เป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร เจ้าหน้าที่มี
ความเสียสละ และมี
ความสามัคคี 

- 

     

14. กิจกรรมบริจาคเงินหรือสิ่งของ
เดือนบวข (รอมฎอน) 
ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความ
เสียสละท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
 

ชมรมจริยธรรม บุคลากร 100 คน 

บุคลากรได้ปลูกฝัง
คุณธรรม ความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 

- 
     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. รายงานการน าแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเว็บไซต์ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทราบโดยรายงานทาง google forms ตามลิงก์ย่อ  
  https://moph.cc/qLH79IJZL ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 
 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน 
         (นางสาวนูรียะห์   สือมุ) 
      ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป  
         ประธานชมรมจริยธรรม 
         หรือผู้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
         (นายอีระฟาน  หะยีอีแต) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรงปินัง 
           ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน 
     หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
         วันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 



 

 

 

 

 

 


