แผนปฏิบตั ิการสงเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานที่ตั้ง 1158 ถนนมีชัย หมูที่ 3 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ชื่อผูประสานงาน นางเสาวลักษณ สัจจา โทรศัพท 093-5431919
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
8
โครงการ
จํานวนงบประมาณที่จะใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม
308,900
บาท
 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกโครงการจํานวน
148,900
บาท
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกโครงการจํานวน
160,000
บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน
ใหเขมแข็งมีจํานวนรวม…1,500…..คน
 จํ านวนหนวยงาน/องคก รทั้ งภายในและภายนอกที่ ให ค วามสําคัญ สนั บ สนุ น ให มีก ารจั ด อบรมพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม…....10........แหง
 จํานวนหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย… …10….แหง
 จํานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
...........1,500.......คน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆตามแผนการดําเนินงาน
 บุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย มีพฤติกรรมบริการดี ลดการฟองรองรองเรียน ประชาชนเชื่อมั่นตอการใหบริการ
และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
 บุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย มีความรูความเขาใจ และตระหนักในการรวมกันสรางองคคุณธรรม และเสริมสราง
วัฒนธรรมสุจริตในองคกร เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย การทุจริตและผลประโยชนทับซอนในองคกร
 เกิดความรักและสามัคคีในองคกร และสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร/โครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

ยุทธศาสตร : พัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร
กลยุทธ : พัฒนา
ความรูแ ละทักษะ
บุคลากร
1. โครงการอบรม
ปฐมนิเทศขาราชการ
ใหม หลักสูตร “การ
เปนขาราชการทีด่ ี”

1. เพื่อใหเจาหนาที่บรรจุ
ใหมมีความรูเ กี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหเจาหนาที่บรรจุ
ใหมสามารถปรับฐาน
ความคิด (Mine set) และ
ยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน

กลุมพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล รพ.
นค รวม
กับสสจ.
นค

บุคลากร
ใหมผาน
การอบรม
รอยละ
100

เจาหนาที่บรรจุ
ใหมมีความรู
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน ลด
การกระทําผิด
วินัย

2. โครงการมาตรการ
ปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใน
การปฏิบัติราชการ

1.เพื่อใหเจาหนามีความรูใน
เรื่องวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และผลประโยชน
ทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการ
2. สรางจิตสํานักและ
ปองกันการกระทําผิดวินัย
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และผลประโยชนทับซอนใน

ฝายนิติการ

80%จาก
เจาหนาที่
ทั้งหมด

ปองกันและลด
การกระทําผิด
วินัย การทุจริต
ประพฤติมชิ อบ
และผลประโยชน

การปฏิบัตริ าชการ

ทับซอนในการ
ปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)

78,900
(เงินบํารุง)

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.
63)

ปงบประมาณพ.ศ. 2563
ไตรมาส๒ ไตรมาส๓
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
64 )
64 )

ไตรมาส๔
(ก.ค.-ก.ย.
64)

หมาย
เหตุ

จัดอบรม
พ.ค. –มิ.ย

ใหความรู
เชิงรุกที่
หนวยงาน
เม.ย.-มิ.ย.
64

ปรับ
แผน
ไมได
งบจัด
ประชุม

ยุทธศาสตร/โครงการ

3. คนดีศรี

วัตถุประสงคของโครงการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

1. เพื่อสงเสริม ยกยอง เชิด
ชูคนดี
2.เพื่อเปนแบบอยางแก
บุคคลอื่นในหนวยงานได
ยึดถือ และปฏิบัติตาม
3. สรางแรงบันดาลใจให
เจาหนาที่เปนคนดี

คณะกรรม
การHUM
และกลุม
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล รพ.
นค

เจาหนาที่
ในรพ.ทุก
คน

4.โครงการปฏิบัติธรรม
เจาหนาที่รพ.หนองคาย
และเครือขาย
-ปฏิบัติธรรมทั้งในและ
นอก รพ.หนองคาย

เพื่อให จนท.เกิดความรัก
และมีความเมตาตอตนเอง
ตนเอง และผูอนื่

ชมรม
จริยธรรม

เจาหนาที่
จํานวน
100 คน

-ขอรองเรียน
พฤติกรรมบริการ
ของ จนท.ลดลง
-จนท.มีความสุข
เพิ่มขึ้น

5.โครงการคายอาสา
พัฒนาชุมชน

เพื่อให จนท.รูจักการเสียสละ
และรูจักการใหและแบงปน

ชมรม
จริยธรรม

เจาหนาที่
และภาคี
เครือขาย
จํานวน
100 คน

-รพ.หนองคาย
ไดรับความ
รวมมือจากภาคี
เครือขาย
-ความสามัคคี

โรงพยาบาล
หนองคาย

(ตอเนื่อง )

20,000
(เงินบํารุง)

ในการทํา
กิจกรรมรวมกัน
ขององคกร
6. โครงการจริยธรรม
เพื่อการศึกษา

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา
แกเด็กดอยโอกาส

ชมรม
จริยธรรม

16 ทุน

(ตอเนื่อง)

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)

-เด็กที่ไดรับ
ทุนการศึกษามีผล
การเรียนดีขึ้นเปน
ตัวอยางแกเพื่อน
นร.ดวยกัน
-รูจักเปนผูให

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.
63)

พ.ย.-ธ.ค.
(คัดเลือก)

30,000

ไตรมาส๔
(ก.ค.-ก.ย.
64)

ม.ค.
(มอบ
รางวัล)

จัด
โครงการ
ม.ค.-มี.ค

(เงินบํารุง)

20,000
(เงิน
บริจาค
จาก
เจาหนาที่)

160,000
(เงิน
บริจาค
จาก
เจาหนาที่)

ปงบประมาณพ.ศ. 2563
ไตรมาส๒ ไตรมาส๓
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ย.-มิ.ย.
64 )
64 )

จัด
โครงการ
ม.ค.-มี.ค

คัดเลือก
และมอบ
ทุน พ.ย.ธ.ค.

โดยไมหวัง
ผลตอบแทน
และเปน
ตัวอยางใหกับ
บุคคลากรอืน่
และนักเรียนที่
ไดรับทุน
7. โครงการจิตอาสา
เราทําความดีดวยหัวใจ
จิตอาสาทําความ
สะอาด/สํารวจลูกน้ําทุก
ยุงลายทุกเดือน/หนวย
แพทยอาสา
8. กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรทุกวันศุกร

1. เพื่อรวมกันทํากิจกรรมจิต
อาสาและพัฒนาองคกร
2. สรางจิตสํานักให จนท.รูจัก
การเสียสละ และความสามัคคี
ในองคกร
1. บุคลากรมีสถานที่/กิจกรรม
ในการยึดเหนี่ยวจิตใจและทํา
ความดี ตามหลัก
พระพุทธศาสนา
2. บุคลากรมีขวัญกําลังใจและ
สิริมงคลในการดําเนินชีวิตและ
ในการทํางาน
3.แสดงออกถึงความสามัคคีใน
การทํากิจกรรมรวมกัน

รวม

ชมรมจิต
อาสา

-จํานวนจิต
อาสาทีเ่ ขา
รวม
กิจกรรม
รอยละ
80

-จิตอาสาเขารวม
กิจกรรมทุกครั้ง
และตอเนื่อง

ชมรม
จริยธรรม
รพ.นค และ
ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป

เจาหนาที่
ในรพ.ทุก
คนและผู
มารับ
บริการ

เจาหนาที่มีขวัญ
กําลังใจและสิริ
มงคลในการ
ดําเนินชีวิต และ
การทํางานมี
ความ
สามัคคี ความยึด
มั่นในการทํา
ความดีตาม
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

-

-

308,900

จัด
กิจกรรม
ทุกเดือน

จัด
กิจกรรม
ทุกเดือน

จัด
กิจกรรม
ทุกเดือน

จัด
กิจกรรม
ทุกเดือน

ทุกวันศุกร

ทุกวัน
ศุกร

ทุกวันศุกร

ทุกวันศุกร

หมาย
เหตุ

