
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ชื่อชมรม     ชมรมคนดีศรีเทพรัตนฯ หน่วยงาน               โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

สถานที่ต้ัง                11 ม.9 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่50270  

ชื่อผู้ประสานงาน   นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์ โทรศัพท์                 095-6295091  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   192  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   192  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6    16 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม      126,650 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน         บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน      126,650 บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล จ านวน 192 คน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาลมีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
 ส่งเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที ่ 
 เจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาลรับทราบมาตรการและแนวทางในการป้องกันการทุจริต  
 เจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

แบบฟอร์มท่ี 1 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(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. กิจกรรมประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมชมรม 

1.เพื่อจัดท าแผนและ
โครงการต่างๆของ
ชมรม 

ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ (ชมรม 
STRONG DVH) 

จนท.สมาชิก
ชมรมเข้าร่วม
การประชุม
จัดท าแผน 
ร้อยละ 100 

ได้แผนการ
ด าเนินการ 
กิจกรรม และ
โครงการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2566  

-      

2.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และต่อต้านการ
คุกคามทางเพศในองค์กร 

เพื่อประกาศเจตจ านง
ต่อต้านทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และต่อต้านการ
คุกคามทางเพศใน
องค์กร  

ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ 
 

จนท.รพ.เข้า
ร่วมร้อยละ 
100 

จนท.รพ.มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ต่อต้านทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
และต่อต้านการ
คุกคามทางเพศ
ในองค์กร 

-      

3. กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพระราช
สมภพของกรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2566 

1.เพื่อเทริดพระเกียรติ
กรมสมเด็จพระเทพฯ 
2.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ จนท. 

1.ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ 
2.บริหารทั่วไป 

จนท.รพ.เข้า
ร่วมร้อยละ 
80 

จนท.รพ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
และมีความสุข 

-      

4. กิจกรรมการท าบุญ รดน้ ามนต์สร้าง
ขวัญและก าลังใจให้ จนท.และผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วยใน 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ จนท. 
และผู้ป่วย หอผู้ป่วยใน  

1.กลุ่มการพยาบาล 
2.หอผู้ป่วยในชาย
และหญิง 

จนท.หอผู้ป่วย
ในชายและ
หญิงเข้าร่วม
ร้อยละ 80 

จนท.รพ.และ
ผู้ป่วยที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานมาก
ข้ึน 

-      

5.กิจกรรมอัลตร้าซาวด์ พระสงฆ์เชิงรุก 
และการสร้างเสริมก าลังใจ 

1.เพื่อตรวจคัดกรอง
สุขภาพพระสงฆ์โดย
การอัลตร้าซาวด์ช่อง
ท้องเชิงรุก 
2.เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายพระสงฆ์ใน
พืน้ที่ช่างเคิ่ง 

งานตรวจสุขภาพเชิง
รุก 

พระภิกษุสงฆ์ 
และสามเณร
ในเขต ต.ช่าง
เคิ่งเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ 80 
 

1.พระภิกษุสงฆ์ 
และสามเณรใน
เขต ต.ช่างเคิ่งมี
ความพึงพอใจ 
และมีสุขภาพที่
ดี  
2.สามารถ
จัดต้ังภาคี
เครือข่าย
พระสงฆ์และ

 
 
 

10,000 

     



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(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) 

สามเณร ต.ช่าง
เคิ่ง 

6.กิจกรรมอัลต้าซาวด์ ศาสนาจารย์ เชิง
รุก และการสร้างเสริมก าลังใจ 

1.เพื่อตรวจคัดกรอง
สุขภาพศาสนาจารย์
โดยการอัลตร้าซาวด์
ช่องท้องเชิงรุก 
2.เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายศาสนาจารย์
ในพืน้ที่ช่างเคิ่ง 

งานตรวจสุขภาพเชิง
รุก 

ศาสนาจารย์ใน
เขต ต.ช่างเคิ่ง
เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ 80 
 

1.ศาสนาจารย์
ในเขต ต.ช่าง
เคิ่งมีความพึง
พอใจ และมี
สุขภาพที่ดี  
2.สามารถ
จัดต้ังภาคี
เครือข่าย
ศาสนาจารย์ต.
ช่างเคิ่ง 

 
 
 

10,000 

     

7.กิจกรรมอัลต้าซาวด์ครู เชิงรุก  1.เพื่อตรวจคัดกรอง
สุขภาพครูโดยการอัลต
ร้าซาวด์ช่องท้องเชิงรุก 
2.เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายครูในพืน้ที่
ช่างเคิ่ง 

งานตรวจสุขภาพเชิง
รุก 

ครูในเขต ต.
ช่างเคิ่งเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ 80 
 

1.ครูในเขต ต.
ช่างเคิ่งมีความ
พึงพอใจ และมี
สุขภาพที่ดี  
2.สามารถ
จัดต้ังภาคี
เครือข่ายครู ต.
ช่างเคิ่ง 

 
 
 

10,000 

     

8.กิจกรรมอบรมโครงการ สร้างคนดีของ
แผ่นดิน และบริการผู้ป่วยด้วยหัวใจ โดย                      
อ.นพ.พิษณุ ขันติพงษ์     

1.เพื่อสร้างความ
ตระหนักในพฤติกรรม
บริการของ จนท.รพ. 
2.เพื่อสร้างความรักใน
หน้าที่และองค์กรของ 
จนท.รพ. 

 

1.งานแผนและ
ยุทธศาสตร์ 
2.บริหารทั่วไป 

1.จนท.รพ.เข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

1.จนท.รพ.มี
พฤติกรรม
บริการที่ดี 
2.จนท.รพ รัก
ในหน้าที่และ
องค์กร 

 
 

45,000 

     

9.กิจกรรมคนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า เพื่อเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินท 
รา บรมราชชนนี พระ 
มารดาแห่งการทันต 
แพทย์ ไทย 

1.ทันตกรรม 1. ประชาชน
ทั่วไป 
ทุกสิทธิการ
รักษา 
ทุกกลุ่มอายุ 
จ านวน 100 
คน 

1. รอ้ยละ 80 
ของผู้ยื่นบัตร 
ได้รับบริการ 
ทันตกรรม 

 
 
 

2,850 

     



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(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) 

10.กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          
องค์ประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 1. ประชาชน
ทั่วไปทุกสิทธิ
การรักษาทุก
กลุ่มอายุ
จ านวน 100 
คน 

1. รอ้ยละ 80
ของผู้ยื่นบัตร
ได้รับบริการ 
ทันตกรรม 

 
3,800 

     

11.กิจกรรมกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ 
คปสอ.แม่แจ่ม 

1.เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ จนท.
ภายใน คปสอ.แม่แจ่ม 
2.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ของ จนท.รพ. 

1.ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ 
2.คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

จนท.คปสอ.
แม่แจ่มเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ 80 

จนท.คปสอ.แม่
แจ่มกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

 
 

35,000 

     

12.กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
ภายในชุมชนเนื่องในวันพระราชพิธีต่างๆ 

1.เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ 
จนท.และชุมชน 
2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมสานุวงศ์ทกุ
พระองค์ 

1.ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ 
2.คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

จนท.รพ.เข้า
ร่วมร้อยละ 
80 

จนท.รพ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
และมีความสุข
ความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน 

-      

13.กิจกรรมปฐมนิเทศ จนท.ใหม่ของ 
รพ. 

1.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ต่อต้านทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และต่อต้านการ
คุกคามทางเพศใน
องค์กร 

ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ 
 

จนท.ใหม่ของ
รพ.เข้าร่วม
ร้อยละ 100 

จนท.ใหม่ของ
รพ.มีความรู้
ความเข้าใจใน
การต่อต้าน
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และ
ต่อต้านการ
คุกคามทางเพศ
ในองค์กร 

-      

14.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและต่อต้านทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และต่อต้านการคุกคามทางเพศใน
องค์กร 

1.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ต่อต้านทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และต่อต้านการ
คุกคามทางเพศใน
องค์กร 

ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ 
 

จนท.รพ.เข้า
ร่วมร้อยละ 
80 

จนท.รพ.มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ต่อต้านทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
และต่อต้านการ
คุกคามทางเพศ
ในองค์กร 

 
 

10,000 

     

15.กิจกรรมประชุมค้นหาความเสี่ยงด้าน
การป้องกันและต่อต้านทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และต่อต้านการคุกคามทางเพศใน
องค์กร 

เพื่อค้นหาความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และ
ต่อต้านการคุกคามทาง

คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
และตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ 

คณะกรรมการ
บริหาร รพ.
และตัวแทน
หน่วยงานเข้า

สามารถค้นหา
ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการ
ทุจริต ประพฤติ

-      



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(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) 

เพศในองค์กร ร่วมการ
ประชุม ร้อย
ละ 100 

มิชอบ และ
ต่อต้านการ
คุกคามทางเพศ
ในองค์กร 

16.กิจกรรมประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมชมรม 

1.เพื่อสรุปแผนและ
โครงการต่างๆของ
ชมรมประจ าปี
งบประมาณ 2566 

ชมรมคนดีศรีเทพ
รัตนฯ (ชมรม 
STRONG DVH) 

จนท.สมาชิก
ชมรมเข้าร่วม
การประชุม
สรุปแผน ร้อย
ละ 100 

ได้ผลการ
ด าเนินการ 
กิจกรรม และ
โครงการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2566  

-      

รวม     126,650      

                                  
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

 1.รายงานการน า แผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเว็บไซต์ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 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 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (           นายสุรเชษฐ์   ธิติมุทา  ) 
ต าแหน่ง        เภสัชกรช านาญการพิเศษ   
  ประธานชมรมจริยธรรม 
  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี   10  เดือน    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
 (           นายจักร์ชัย  ติตตะบุตร  ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
                 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
   หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี   10  เดือน    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 
 


