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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
สถานที่ตั้งเลขที่ 198  หมู่ 1  ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ต าบลบ้านแพ้ว   อ าเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร 
ชื่อผู้ประสานงาน นางจารี  ศรีพารัตน์   หมายเลขโทรศัพท ์081-3426142   
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ 
โครงการในแผนปฏิบัติการ 

จ านวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชนเป้าหมาย 

1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 1,645 คน - บุคลากรโรงพยาบาล ไม่น้อย
กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- ภาคีเครือข่าย  1 - 2  เครือข่าย 

จิตอาสา อาสาสมัคร 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

สรุปโครงการและงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   รวม...........7............โครงการ 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวมทุกโครงการ   จ านวน.......75,000..........บาท 

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน      จ านวน.......75,000.....  บาท 
- จากงบอ่ืน ๆ         จ านวน   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 3 
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เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

(1) จ านวนองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ประชุม/
สัมมนา/อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

รวม ......1-2….. แห่ง 

- จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวม .....ไม่น้อยกว่า 500..... คน 
(2) จ านวนองค์กร/เครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณะ  รวม ....1... แห่ง 

- จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ รวม .....100-200...... คน 
(3) จ านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit)  

เพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม  
รวม ....1... ระบบ 

(4) จ านวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม  

รวม 1,475 คน 

แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ 
13 - 24 ป ี รวม...............186...........................คน 25 - 40 ปี รวม...............959......................คน 
41 - 60 ป ี รวม................326...........................คน 60 ปีขึ้นไป รวม..............4.............................คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
• บุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตามหลักศาสนา   

* บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นและถือปฏิบัติในหลักความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

แผนย่อยที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรส่งเสริมการท าความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการน าคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการด าเนินชีวิต 
 
1. โครงการยกย่อง
เชิดชูคนดี ของ
องค์กร  

 
- เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กร
ร่วมกันกระท าความดี 
เป็นแบบอย่างของ
การประพฤติปฏิบัติดี 
เป็นที่ยอมรับในสังคม 
และเพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้กระท าความ
ดีให้เป็นที่ประจักษ์ 
ในสังคม มีแรงจูงใจ
ในการท าความดี 

 
งาน 

ทรัพยากร
มนุษย์ 

และคณะ 
กรรมการ 
จริยธรรม 

 
- จ านวนคนดี ของ
องค์กร 15 คน/ปี 

 
- ผู้กระท าความดี 
ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ให้เป็นที่
ประจักษ์  
ในสังคมมีแรงจูงใจ   
ในการท างาน และ
เป็นต้นแบบการท า
ความดีอย่างต่อเนื่อง 
และมีความสุขในการ
ท างาน 

 
75,000 

 
 

ด าเนิน 
การ
เรียบ 
ร้อย
เมื่อ 
23 
ธ.ค. 
65 

 
- 

 
- 

 
- 
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แผนย่อยที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรส่งเสริมการท าความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการน าคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการด าเนินชีวิต 

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

 
2. จัดกิจกรรมใน
วันส าคัญ เทิดทูน  
สถาบันชาติ  
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และประเพณี 
วัฒนธรรม อันดี
งาม 

 
- เพ่ือให้บุคลากรได้
แสดงความจงรักภักดี
เทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
- พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ
ของบุคลากร ในการ
น ามาประยุกต์ในการ
ท างานและใช้
ชีวิตประจ าวัน 

 
งาน 

ทรัพยากร
มนุษย์ 

และคณะ 
กรรมการ 
จริยธรรม 

 
- จ านวนกิจกรรม
เทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์    
และสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม   
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี 

 
- บุคลากรได้ร่วม
กิจกรรมและแสดง
ความจงรักภักดี
เทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
ได้รับการกล่อมเกลา
จิตใจ ประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งดีงาม 
 

 
- 

 
 

 
 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

แผนย่อยที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรส่งเสริมการท าความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการน าคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการด าเนินชีวิต 
 
3. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

 
- เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
บุคลากร โดยการน า 
“ธรรมะ” หรือ 
“หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา”      
มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการท างาน 
ในองค์กรมีความเป็น
มิตรและเกิดความร่มเย็น
เป็นสุข  

 
งาน 

ทรัพยากร
มนุษย์ 

 
- จ านวนครั้ง 
การจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ทุกเดือน 

 
- บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และมีความสุข 
ในการท างานที่ได้รับ 
มอบหมาย ด้วยความ
ขยัน หมั่นเพียร   
ท าให้การท างาน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
องค์กรมีความเป็นมิตร       
และเกิดความร่มเย็น
เป็นสุข    
 

 
- 

 
 

 
 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

แผนย่อยที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 
 

4. โครงการ
ฝึกอบรม ปลูกฝัง
สร้างจิตส านึก
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
ระเบียบข้อบังคับ 
ค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กร 

- บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่
ได้รับรู้ เข้าใจหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ 
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

- เพื่อให้บุคลากรประจ าที่ยังมี
พฤติกรรมไมส่อดคล้องกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
หรือผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี น้อยกว่า
ร้อยละ 60 หรือไม่ไดเ้ลื่อนขั้น
เงินเดือน ไดร้ับการพัฒนา 

 

 
งาน 

ทรัพยากร
มนุษย ์

 
- ร้อยละบุคลากร 
เข้าปฏิบัติงานใหม ่
ได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรประจ าที่มี
พฤติกรรมไมส่อด คล้อง
กับหลักคณุธรรม 
จริยธรรมค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรหรือ
ผลการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือผลการ
ประเมินการปฏบิัติ งาน
ประจ าปี น้อยกว่าร้อย
ละ 60 หรือไมไ่ด้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนไดร้ับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 90 

 
- บุคลากรที่เข้า
ปฏิบัติงานใหม ่
รับรู้เข้าใจหลักคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร        
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
ดีงาม สอดคล้องทิศทาง
องค์กร 

 
- บุคลากรที่มีพฤติกรรม
ไม่สอดคล้องได้รับการ
อบรม ทบทวน ปลูก
จิตส านึก และรับรู้หลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
ส่งผลใหม้ีพฤติกรรมที่ดี
ถูกต้องสอดคล้องทิศทาง
องค์กร 

 
- 

 
 

 
 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

แผนย่อยท่ี 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ 

 
5. ประสานความ
ร่วมมือเครือข่าย/
หน่วยงานภายนอก
และเพ่ิมช่องทาง
ขับเคลื่อน ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 
- ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก กระตุ้นและ
ผนึกก าลังกับบุคลากร 
ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 
คณะ 

กรรมการ
จริยธรรม 

 
- จ านวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
ไม่น้อยกว่า 1-2 
เครือข่าย 

 
- มีเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการด าเนินงาน 
บริหารจัดการ 
ขับเคลื่อน คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
- 

 
 

 
 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

แผนย่อยที่ 4  ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
 
6. กิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมของ
องค์กร  

 
- เพ่ือเผยแพร่ สื่อสาร 
ให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติ หลัก
คุณธรรม จริยธรรม การ
ท าความดี ข้อก าหนด 
ระเบียบ วินัย กติกาของ
องค์กร และมาตรฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

 
งาน 

ทรัพยากร
มนุษย์ 

 
- จ านวนครั้งการ
เผยแพร่/ประชา 
สัมพันธ์ข้อมูล 
ให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้
รับทราบเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่น้อย 
กว่า 3 ครั้ง  

 
- บุคลากรได้รับทราบ 
และเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งผลให้มี
การปฏิบัติที่ดี ลดข้อ
ร้องเรียน 
หรือความไม่พึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ร่วมงาน  
และมีความสุขในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 
  

 
- 

 
 

 
 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 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) 

แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
 
7. จัดช่องทาง 
เสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนิน 
งานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ
บุคลากร  
หรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสม 
 

 
- เพ่ือสร้างช่องทาง
เสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร หรือ
ประพฤติตนไม่
เหมาะสม 
 

 
งาน 

ทรัพยากร
มนุษย์ 

และคณะ 
กรรมการ 
จริยธรรม 

 
- จ านวนช่องทางเสนอ
ความคิดเห็นร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร หรือ
ประพฤติตนไม่
เหมาะสม 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 
- รับทราบข้อมูล 
หลายมุมมอง 
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
ทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง  
และเป็นองค์กรที่
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
- 

 

 

 
 

 
 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

รวม 75,000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


