แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและคุมครองจริยธรรม
โรงพยาบาลประทาย
ประจําปงบประมาณ 2563
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ชื่อกระทรวง/องคกร หนวยงาน : โรงพยาบาลประทาย
สถานที่ตั้ง : 5 หมู 13 ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผูประสานงาน : นางลัดดาวัลย ฤทธิ์ไธสง
ขอมูลพืน้ ฐาน
โรงพยาบาลชุมชน / ทุตยิ ภูมิ ขนาด 60 เตียง ความครอบคลุมหนวยบริการอําเภอประทาย และอําเภอใกลเคียง ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทั้งดานสงเสริม ปองกัน รักษา และ
ฟนฟูสภาพ โดยมุงเนนการใหบริการแบบองครวมอยางมีมาตรฐาน ตั้งอยูบนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผูรับบริการภายใตพฤติกรรมบริการที่ดี เพื่อใหประโยชนสูงสุดและความพึงพอใจแกผูมารับ
บริการ สนับสนุนการมีสว นรวมในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน มีการจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และเปนตัวอยางที่ดีดานสุขภาพ
สําหรับประชาชนทั่วไป
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 9 โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 64,000 บาท
 จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการ จํานวน....................บาท
 จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ จํานวน...........................บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จํานวนบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสรางภูมิคุมกันใหแข็งแรง มีจํานวน.......................คน
 จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จํานวน.......................คน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องคกร หนวยงาน
 ปลูกและปลุกจิตสํานึกคุณธรรมในองคกร
 สรางองคความรูด านคุณธรรม จริยธรรม

นายชยพล สุขโต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประทาย
1

ยุทธศาสตร/โครงการ
ยุทธศาสตร 1 : ปลูกและปลุกจิตสํานึก
คุณธรรมและจริยธรรมในองคกร

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

งบประมาณ
ผลลัพธเชิง
ที่ใช
คุณภาพ

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

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

สงเสริม และปลูกฝงการ
เรียนรูและปฏิบัตติ ามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ยกยอง
เชิดชูบุคคลผูม ีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน

1. กลยุทธ : จํานวนกิจกรรมที่จัดขึน้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปลูกฝงคานิยมรวม
ตอตานการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม : บูรณา
-รองเพลงเทิดพระบิดาทุกครั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ
กอนเขาวาระการประชุม
ดวยหลักคิดคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประจําเดือน
ปลูกฝงคานิยมรวมตอตานการทุจริตในทุก
รูปแบบ

HRD

12 ครั้ง

-รองเพลงเทิดพระบิดาทุกครั้งกอนเขา
วาระการประชุมประจําเดือน
2. กลยุทธ : บุคลากรมีความรูความ
เขาใจดานคุณธรรม ประมวล
จริยธรรม จรรยาขาราชการ การ
ดํารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายชยพล สุขโต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประทาย

2

โครงการ/กิจกรรม : การ
ปฐมนิเทศขาราชการ/บุคลากรบรรจุใหม
ของ โรงพยาบาลประทาย

ยุทธศาสตร/โครงการ

HRD

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4 ครั้ง

100%

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช

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

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

3. กลยุทธ : เจาหนาทีไ่ ดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม : ชมรมคนรักดี จิต
อาสา ตอตานทุจริต ดําเนินกิจกรรม เสริม
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา บําเพ็ญ
ประโยชน
4. กลยุทธ : สงเสริมใหบุคลากรนํา
หลักธรรมะและคุณธรรมมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

กรรมการ5ส.
ชมรมคนรักดีฯ

4 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม :
ใชหลักกลไกศาสนาเปนกลไกการขัดเกลา
และบรรยายธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการโดยเขา
คายธรรมะ

HRD

2 ครั้ง
186คน

80%

51,000

นายชยพล สุขโต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประทาย 3

ยุทธศาสตร/โครงการ
ยุทธศาสตร 2 : สรางองคความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

งบประมาณ
ผลลัพธเชิง
ที่ใช
คุณภาพ

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

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

สงเสริมประชาสัมพันธการ
ดําเนินการตามประมวล
จริยธรรม/จรรยาบรรณ
ขาราชการ

1. กลยุทธ : ใหบุคลากรทราบและ
ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม
ประชาสัมพันธเผยแพรพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร จัดบอรดทุกวันที่
5 ธันวาคม ของทุกป พิธีทําบุญตักบาตร
2. กลยุทธ : บุคลากรไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติและเปนแบบอยางที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : การยกยอง
เชิดชูเกียรติบคุ ลากรของโรงพยาบาล
ประทายที่เปนตนแบบ เชน คนดีศรี
สาธารณสุข

งานสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ

ปละ 1
ครั้ง

HRD

1 ครั้ง

1,000

นายชยพล สุขโต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประทาย
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่

เปาหมาย

งบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4

ยุทธศาสตร 3 : บูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

รับผิดชอบ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

กรรมการบริหาร
รพ.

6 ครั้ง

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.62)

12,000

13/10
23/10
5/12

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

3/06
28/6

12/8

ติดตามการดําเนินงานดาน
คุณธรรม จริยธรรม และ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ

1. กลยุทธ : มีการประเมินผลตามที่
สํานักงาน ก.พ. หรือที่ ก.พ.
มอบหมาย กํานหนด
โครงการ/กิจกรรม : ประเมินผล
การปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขาราชการพลเริอน มีกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยทุก
วันสําคัญ

นายชยพล สุขโต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประทาย

ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง

งบประมาณ
ผลลัพธเชิง
ที่ใช

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

5

ปริมาณ

ยุทธศาสตร 4 : สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมอของหนวยงาน
1. กลยุทธ : เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ และคานิยมรวมกันให
บุคลากรทุกคนพึงพอใจ
โครงการ/กิจกรรม : ผูบริหารมี
นโยบายเกีย่ วกับความโปรงใสและ
ตรวจสอบขององคกร มีกรรมการหลาย
ชั้นในการพิจารณาความดี ความชอบแต
ละครั้ง และการรับเจาหนาทีเขามา
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
2. กลยุทธ : มีรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในองคกร
โครงการ/กิจกรรม : ติดตาม
ตรวจสอบ ระบบการตรวจสอบภายใน

คุณภาพ

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(เม.ย.-มิ.ย.63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

ดําเนินการดานคุณธรรม
จริยธรรม

กรรมการบริหาร
รพ.

2ครั้ง

คณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุม
ภายในและ
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

11กลุม
งาน

สงเสริมใหมีการติดตาม
ประเมินผลและตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายภายใน
องคกร
100%

นายชยพล สุขโต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประทาย
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