
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ชื่อชมรม  จริยธรรม ฮอมบุญ ฮอมสขุ หน่วยงาน   โรงพยาบาลพาน  

สถานที่ต้ัง   516 ม 1 ต าบลม่วงค า  อ พาน  จ เชียงราย    

ชื่อผู้ประสานงาน ทพญ.อรอนงค์ พูลสวัสด์ิ และ ทพญ ชื่นชม  จันทร์ยวง          โทรศัพท์ 0816029349, 0894309214  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย    คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6     5  โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม        1,400   บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 1,400   บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ   12  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
1. บุคลากรของหน่วยงานทุกคนรับทราบนโยบายโรงพยาบาลคณุธรรม โดยมีเปา้หมายคือ กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน  
2. บุคลากรมีความสมดลุทั้งด้านรา่งกาย สติปัญญา และคณุธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าสู่การเป็นกระทรวงคณุธรรม (Moral 

Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ นั่นคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตญัญู และคา่นยิมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส๑ 
(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) 
1. โครงการ  ส่งเสริมคณุธรรมคู่

คุณภาพ            
 

1.เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพานให้
เป็นโรงพยาบาลคณุธรรมควบคูไ่ป
กับโรงพยาบาลคุณภาพ 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
คุณธรรม ส่งเสรมิ พัฒนาจิตใจ
และการมีส่วนร่วม ของบุคลากร 

ชมรม 
จริยธรรม 
ฮอมบุญ 
ฮอมสุข

โรงพยาบาล
พาน 

บุคลากร รพ 
.พาน เข้า
ร่วม ร้อยละ 
100 

1.บุคลากรมี
คุณธรรม5
ประการ คือ 
พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 
กตัญญ ูร้อยละ 
80               
2.เกิดบุคคล
ต้นแบบร้อยละ 
10   

1.วัสดุ
ส านักงาน 
200 บาท 

 
 
/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 

2. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพาน  

1.เพื่อพัฒนาจิตใจและการมีส่วน
ร่วม ของบุคลากรให้เกดิ Happy 
workplace 
 

ชมรม 
จริยธรรม 
ฮอมบุญ 
ฮอมสุข
โรงพยาบาล
พาน 

ร้อยละ 80 
ของ

บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
วันและเวลาที่
ก าหนด 
 

   
 
/ 

  
 
/ 

 

3. กิจกรรม งดเหล้า งดบุหรี่ 
เข้าพรรษา 

๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
คุณธรรม ส่งเสรมิ พัฒนาจิตใจ
และการมีส่วนร่วม ของบุคลากร 
 

ชมรม 
จริยธรรม 
ฮอมบุญ 
ฮอมสุข
โรงพยาบาล
พาน 

ร้อยละ 80 
ของ

หน่วยงานท่ี
มีบุคลากร
เข้าร่วมการ
กิจกรรม งด
เหล้า งด

บุหรี่ 
เข้าพรรษา 

1.เกิดบุคคล
ต้นแบบร้อยละ  

10  

1.วัสดุ
ส านักงาน 
200 บาท 

    
 
/ 

 



4.กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง(ตลาดอาหารปลอดภัย) 

1.เพื่อพัฒนา ส่งเสริมแนวคดิ การ
ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แกบุ่คลากร 
2.สนับสนุนชุมชนเข้าร่วมในตลาด
อาหารปลอดภัย 

ชมรม 
จริยธรรม 
ฮอมบุญ 
ฮอมสุข
โรงพยาบาล
พาน 

1.จ านวน
แม่ค้าที่ข้ึน
ทะเบียนใน
ตลาดอาหาร
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรเข้าใจ
แนวคิด การใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     
 
/ 

 

5.กิจกรรม เสวนาฮอมบุญ ฮอม
สุข 

1. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้าน จริยธรรม คณุธรรมของ
บุคลากร 
2. .เพื่อ ส่งเสริมการท าความดี 
พัฒนาจิตใจและการมสี่วนร่วม 
ของบุคลากร 
 

ชมรม 
จริยธรรม 
ฮอมบุญ 
ฮอมสุข

โรงพยาบาล
พาน 

หน่วยงาน
เข้าร่วม

กิจกรรมร้อย
ละ 100  

1. เกิดการเรยีนรู้ 
ด้านจริยธรรม 
คุณธรรม 
 

อาหารว่าง
ส าหรับ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวน 50 
คน มื้อละ 20 
บาท เป็นเงิน 
1,000 บาท 

    
 
/ 

 

รวม     1,400      

  
ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
       (นางช่ืนชม     จันทร์ยวง) 
ต าแหน่ง   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   
                รองประธานชมรมจริยธรรม 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
         (นางสาว อรอนงค ์   พูลสวัสดิ์ ) 
ต าแหน่ง     ทันตแพทย์เช่ียวชาญ   
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                 วันที่   เดือน      พ.ศ.   
 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
 ( นางอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์  ) 
      นายแพทย์เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพาน 

วันท่ี .......  เดือน...................  พ.ศ………… 


