แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริ
ของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
ยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ชื่อชมรมจริยธรรมและพุทธศาสนา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หนวยงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สถานที่ตั้ง353 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ชื่อผูประสานงานนางสาวสุพรรษา สมหวังโทรศัพท0076361234
76361234 ตอ 6506-6507
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน2,839

คน

จํานวนกลุมเปาหมาย 1,419คน
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ทัทั้งสิ้น8โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
๒๕๖3 รวม
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม
กรรมจํานวน
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรมจํานวน
บาท

บาท
บาท

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
 โครงการคุคุณธรรมนําใจไทยเทิดไทองคราชันยและองคราชินี และพระบรมวงศานุวงศ เนื่องในโอกาสมหามงคล
 โครงการคนดีศรีวชิระภูเก็ต
 โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมทางศาสนา
 โครงการปลูกจิตสํานึกเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
 โครงการสงเสริมการจัด KM ดานคุณธรรมและจริยธรรม
 โครงการองคกรแหงความสุข
 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พพ.ศ. 2563
 โครงการจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ

12 เดือน

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
1) บุคลากรมีความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้น
2) องคกรมีการพัฒนาความรูดานคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากร เพิ่มขึ้นรอยละ 10
3) องคกรผานเกณฑการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ รอยละ 90
4) บุคลากรมีความสามัคคีและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
5) สงเสริมภาพลักษณ“วินัย สุจริต คุณธรรม และมีใจเอื้อเฟอ”ขององคกรตอชุมชน
6) บุคลากรไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมและไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
7) บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดี มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม ทําความดีดวยหัวใจ
8) บุคลากรนําอัตลักษณ “สุภาพ ซื่อสัตย มีน้ําใจ” ไปปฏิบัติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรม:การใชวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
เปนการสรางเสริมคุณธรรม
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการคุณธรรมนําใจไทยเทิดไทองค
ราชันยองคราชินี และพระบรมวงศานุ
วงศ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เพื่อสงเสริมคุณธรรม
- คณะกรรมการHRC
จริยธรรมและปฏิบตั ิตาม - ฝายบริหารทั่วไป
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม - งานประชาสัมพันธ

2. โครงการคนดีศรีวชิระภูเก็ต

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหเจาหนาที่เห็นคุณคา
ของการทําความดีและ
เปนแบบอยางที่ดี

- กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- ฝายประชาสัมพันธ
- คณะกรรมการ HRC

เปาหมาย
ปงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
หมายเหตุ
ทีใ่ ช ไตรมาส ๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
บุคลากรมีคุณธรรม
- จํานวนผูเขารวม
โครงการ
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
- จํานวนกิจกรรม
หลักของประเทศ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีและสงเสริม
ภาพลักษณทดี่ ี
ขององคกร
จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับคัดเลือกเปน
คนดีศรีวชิระ

-

บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน
บุคลากรมีจิตสํานึกใน
การทําความดี

-

3. โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การจัดกิจกรรมทางศาสนา
- กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันปใหม
และวันสําคัญตางๆ
- สวดมนตทําสมาธิกอนการประชุม
เวทีคุณภาพ HA

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งามใหดํารงอยูและสราง
ความสามัคคีสราง
สัมพันธไมตรีทดี่ ีตอกัน

- คณะกรรมการ
จริยธรรม
- คณะกรรมการ HRC
- ฝายบริหารทั่วไป
- ศูนยคุณภาพ

- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม

- บุคลากรมีความ
สามัคคีและมี
ปฏิสัมพันธที่ดตี อกัน
- สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีใหคงอยูตอไป

กิจกรรม
4. โครงการปลูกจิตสํานึกเรียนรูต ามรอย
พระยุคลบาท
- กิจกรรมรณรงคลดการใชพลังงาน
- Green & Clean Hospital

เปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูหลัก - คณะกรรมการ 5ส/
- จํานวนกิจกรรม
บุคลากรมีคุณธรรม มี
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ENV
ที่ไดดําเนินการ
จิตสํานึกและนําหลัก
และเผยแพรเปนแบบอยาง - คณะกรรมการอนุรักษ - จํานวนผูเขารวม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
แกเจาหนาที่ในการนําไป
พลังงาน
โครงการ
พอเพียงไปใชในการ
ปฏิบัติตอไป
- ทุกหนวยงาน
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

ปงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ใช ไตรมาส ๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมการจัด KM
ดานคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมปฐมนิเทศขาราชการใหม
- กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม
- กิจกรรมปฐมนิเทศทางการพยาบาล
- กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย

วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ
- เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

2. โครงการองคกรแหงความสุข
- เพื่อเสริมสรางความ
- โครงการชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะ
เขมแข็งจิตใจเจาหนาที่
ใจตนเอง)
ใหมีสมาธิปญ
 ญาในการ
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบตั ิหนาที่ใหบริการ
พฤติกรรมบริการ
ประชาชนดวยความ
- โครงการเตาเตอซินซี่
มุงมั่น เสียสละและ
- อบรมวิปสนาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
รับผิดชอบ
- กีฬาสี (วชิระเกมส)
- เพื่อสรางเสริมให
บุคลากรมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่อเสริมสรางองคกร
แหงความสุข

-

-

-

คณะกรรมการ
จริยธรรม
คณะกรรมการ HRC
กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล
กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

-

คณะกรรมการ
เสริมสรางองคกรแหง
ความสุข
คณะกรรมการ HRC
คณะกรรมการ
จริยธรรม
กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล

-

-

-

เปาหมาย
ปงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ใช ไตรมาส ๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
จํานวนผูเขารวม
บุคลากรมีความรูความ
โครงการ
เขาใจดานการพัฒนา
จํานวนกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่

จํานวนผูเขารวม
โครงการ
จํานวนกิจกรรม

-

-

บุคลากรมีจิตใจที่
เขมแข็ง มีสมาธิ ในการ
ปฏิบัติหนาที่
พฤติกรรมบริการทีด่ ี
ขอรองเรียนลดลง
บุคลากรมีความสุขใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

เปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
3. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 1. เพื่อเสริมสรางความรู - กลุม งานยุทธศาสตร
จํานวนบุคลากร
- รพ.วชิระภูเก็ตผาน
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําป
ความเขาใจในการตอบ
เกณฑการประเมิน
และแผนงานโครงการ ที่เขารวมกิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบสํารวจใชหลักฐาน - กลุมภารกิจ
ความโปรงใสในการ
- ITA
เชิงประจักษ (EBIT)ของ
ดําเนินงานเฉพาะ
ดานอํานวยการ
ปงบประมาณ พ.ศ.
หลักฐานเชิงประจักษ
- การควบคุมภายใน
2563
รอยละ 90
2. เพื่อใหการดําเนินงาน
- รพ.มีการตรวจสอบ
ของโรงพยาบาลเปนไป
ภายใน การควบคุม
ดวยความสุจรติ โปรงใส
ภายใน และการ
ตรวจสอบไดตาม
บริหารจัดการความ
ระเบียบและกฎหมายที่
เสี่ยงตามหลักเกณฑ
เกี่ยวของ
กระทรวงการคลัง
3. เพื่อนําผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
และใหการบริหาร
ราชการของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปน
กลไกการขับเคลื่อนการ
บริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาล
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

ปงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ใช ไตรมาส ๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

กิจกรรม
1. โครงการจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ
- กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส
มหามงคล
- ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่
- ออกหนวยงานวัดฉลอง
- กิจกรรมวันเด็ก
- จิตอาสาบานพักคนชรา

วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ
-

-

เพื่อสรางเสริมคุณธรรม - คณะกรรมการ
จริยธรรมใหกับบุคลากร
จริยธรรม
เพื่อสงเสริมใหบุคลากร - ทุกหนวยงานในรพ.
มีความเสียสละและ
อุทิศตนเพื่อผูอื่นและ
สังคม
เพื่อพัฒนาการมีสวน
รวมและสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย
และทุกภาคสวน

ลงชื่อ สมใจ วิธรีสกุล ผูเสนอแผน
(ทพญ.สมใจ วิธรีสกุล )
ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
ประธานชมรมจริยธรรมและพุทธศาสนา
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
- จํานวนกิจกรรมที่ - บุคลากรของรพ. มี
ไดดําเนินการ
สวนรวมในกิจกรรม
ของสังคมอยางนอย
คนละ 1 ครั้ง/ป
- บุคลากรมีจิตอาสา

ปงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ใช ไตรมาส ๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔

ลงชื่อ เฉลิมพงษ สุคนธผล ผูเห็นชอบแผน
(นพ.เฉลิมพงษ สุคนธผล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

