แบบฟอร์มที่ 1
แผนปฏิ บตั ิการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่ วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2563
ชื่อชมรม จริยธรรมโรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงาน โรงพยาบาลนภาลัย
สถานที่ตั้ง 34 หมู่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้ประสานงาน นางพักตร์ศิริ เกื้อกูล โทรศัพท์ 0819436901

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิ บตั ิ การปี 2563

กิจกรรมจิตอาสา พาร่วมบุญ
1.มีการฟังเทศน์ ใน รพ.
2.เข้าวัดฟังธรรมวันสำคัญทางศาสนา
3. ใส่บาตรพระ ทุกวันพุธแรก ของเดือน
4.ทำบุญเด็ก พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
5.บูรณะปูกระเบื้องพื้นวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมใน รพ.
6. Big cleaning
7. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก คว่ำ ภาชนะ ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง
8. กิจกรรม green and clean ได้แก่ โครงการพลังงาน
ทดแทน Matching Fund ระยะที่ 3
แปลงผักสาวนครัวปลอดสารพิษ ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ
น้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมสืบสานประเพณีตามเทศกาล
1 วันขึ้นปีใหม่ 2. วันสงกรานต์

จานวน
บุคลากรใน
หน่ วยงาน

จานวน
กลุ่มเป้ าหมาย
และภาคีเครือข่าย

3 ครั้ง / ปี
100 คน/ครั้ง
1 ครั้ง / เดือน 10 – 30 คน / ครั้ง
1 ครั้ง / เดือน 20-30 คน / ครั้ง
1 ครั้ง / เดือน 10-15 คน / ครั้ง
1 ครั้ง / ปี
100 คน/ครั้ง
6 ครั้ง / ปี 30 - 50 คน / ครั้ง
10 ครั้ง /ปี 10 – 30 คน / ครั้ง
10 ครั้ง /ปี

10 - 30 คน / ครั้ง

2 ครั้ง / ปี

200

จานวน
ประชาชน
เป้ าหมาย

10
10
10 คน
12 คน
-

0

กิจกรรมรักษาพยาบาลและการให้ความรู้ประชาชน
1.ออกหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาล
2.ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในประชาชนทั่วไป
3.day care care
4.ตรวจสุขภาพเชิงรุก
5.กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์

เดือนละ 3
10
ครั้ง
ปีละ 3 ครั้ง
10
เดือนละ8 ครั้ง 10-15 คน ต่อครั้ง
3 ครั้ง
100
เดือนละ 1ครั้ง

50
120
120 คน
100

1. วันสำคัญต่างๆ / งานพิธีต่างๆ
กิจกรรม ผลงานเด่น นวตกรรมเยี่ยม
1.ชื่นชม คนดี คนเด่น
2. กิจกรรมอวยพรวันเกิด

12 ครั้ง

10 คน

1 คน /
หน่วยงาน
233

40 คน/ ปี
233

เป้ าหมายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
• บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้เข้มแข็ง
• บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ระยะเวลาที่ดำเนินการ 12 เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์/
โครงการ
1.กิจกรรมจิต
อาสา พาร่วม
บุญ

2.กิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ตามเทศกาล

วัตถุ
ประสงค์
ของโครงการ
เพื่อให้จนท.มี
โอกาสได้ทำบุญ
ฟังเทศน์ และ
แบ่งปันเพื่อน
ร่วมงาน
เพื่อให้มีการ
ดำรงรักษา
ประเพณีของ
ชาติไว้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้และ
ปฏิบัติตนได้

หน่วย
งานที่รับ
ผิด
ชอบ
HRD

เป้าหมาย
งบ
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ประ
มาณที่
เชิง
เชิง
ใช้
ปริมาณ คุณภาพ
20
ครัง้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
62)

ไตรมาส2
(ม.ค.มี.ค.63)

ไตรมาส3
(เม.ย.-มิ.ย.
63)

/

/

/

ไตรมาส4
(ก.ค.ก.ย.63)

/

HRD

2 ครัง้

/

/

3.กิจกรรม
HRD
รักษาพยาบาล
และการให้
ความรู้
ประชาชน
4.กิจกรรม
เพื่อให้จนท. มี
HRD
เทิดทูน
ความจงรักภักดี
พระมหากษัตริย์ ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5.กิจกรรมชื่นชม เพื่อเปิดโอกาส งานวิจัย
คนทำดี
ให้จนท.
และ
ผลงานเด่น
ภาคภูมิใจใน
พัฒนา
นวตกรรมเยี่ยม ผลงานและ

3 ครัง้

/

/

/

/

/

/

10 ครัง้

2 ครัง้

/

/

/

หมาย
เหตุ

ความดีที่ได้
กระทำ
หมายเหตุ ให้นำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 9
ตัวชี้วัด (3ระดับ) มาดำเนินการในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพื่อจัดส่งผลการดำเนินการไปยังกรมการศาสนา เสนอคณะอนุกรรมการ คัดเลือก องค์กร
หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2559-2564) ต่อไป

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่ วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริ หารส่วนกลาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่ วยงาน. โรงพยาบาลนภาลัย. ที่ตงั ้ . 34 หมู่ 6 ตาบล กระดังงา อาเภอ บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้ประสานงาน. นางพักตร์ ศิริ เกื้อกูล
ผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การส่งเสริ มคุณธรรมระดับหน่ วยงาน ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน ร.พ.นภาลัย
2.จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน ร.พ.นภาลัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
3.สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่1
(พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงานร.พ.นภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้แก่บุคลากรและเครือข่าย
4. มีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ โดยสอดแทรกการ
ส่งเสริมคุณธรรม(ยึดหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมไทย)ลงในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด ตามความ
เหมาะสม
5.มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย
ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มมากขึ้น
6.มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดำเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด
7.มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด ได้รับการอบรม
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน
8.องค์กรในเครือข่าย ให้ความสำคัญกับการจัดการอบรม
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

การดำเนินงาน
มี/
ไม่มี/
ทำ
ไม่ทำ
/

/
/

/

/
/
/
/

จำนวน

ผลการ
ดำเนินงาน

หมายเหตุ

9.มีหน่วยงานในเครือข่าย ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
10.มีบุคลกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด เข้า
ร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
11.มีเครือข่าย ได้รับการพัฒนา ให้เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม

/

/

/

แบบฟอร์มที่ 3
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อหน่วยงาน
ที่ตั้ง
ชื่อผู้ประสานงาน
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม
บาท
• จากงบปกติของหน่วยงานรวมทุกโครงการจำนวน
บาท
• จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน
บาท
ผลสำเร็จ
ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบ
ผลการ
โครง
หน่วยงานที่
ผลลัพธ์เชิง
ผลลัพธ์
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ประมาณ
ดำเนิน
การ
ปริมาณ
เชิง
รับผิดชอบ (ต.ค.-ธ.ค.61 (ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62)
ที่ใช้
การ
คุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
หมายเหตุ : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงานจำนวนชุมชน
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง /จังหวัด/องคืกร หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• จำนวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกทีไ่ ด้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข็มแข็งมีจำนวน คน
• จำนวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มกี ารจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แห่ง
• จำนวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทีใ่ ห้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่ง
• จำนวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คน
• จำนวนองค์กรคุณธรรมระดับ
รวม แห่ง
(โปรดตอบโดยเลือกระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม หรือระดับอง๕กรคุณธรรมต้นแบบ)
ระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือน

หมายเหตุ ให้นำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมอนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1(พ.ศ.2559-2564) 9
ตัวชี้วัด(3ระดับ)มาดำเนินการในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดส่งผลการดำเนินการไปยังกรมการศาสนา เสนอคณะอนุกรรมการ คัดเลือก องค์กร
หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่
1(พ.ศ.2559-2564)ต่อไป

