ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย

ประเด็นที่จะ
กิจกรรม/ขั้นตอน
พัฒนา ป 2561
โครงการ
พัฒนาองคกรให
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
โรงพยาบาล เปนโรงพยาบาล
ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงาน
คุณธรรม
คุณธรรม
โรงพยาบาลคุณธรรม

มีนาคม
2561 กันยายน
2562

ผานเกณฑการ
ประเมิน
องคกร
คุณธรรม
ระดับ 3
1.สรางการรับรูและยอมรับจากทุกคนใน มีนาคม 61 -มีคําสั่ง
องคกร :ปลูก)
คกก.รพ.
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรม
โรงพยาบาลคุณธรรม
เมษายน 1.2. ชี้แจงนโยบายการดําเนินงาน
พฤษภาคม
โรงพยาบาลคุณธรรมตอคณะ
2561
กรรมการบริหารและเจาหนาที่
********
โรงพยาบาล
1.3. จัดอบรมโครงการโรงพยาบาล
ดําเนินการ
คุณธรรม โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ
แลว
มิถุนายน.
1.4.ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางมูลนาก 60
จ.พิจิตร เพื่อสรางความเขาใจในการจัดทํา
โครงงานคุณธรรม ( Moral Project )
กรฏฏาคม สิงหาคม
61
2. ระดมความคิดเพื่อจัดทําบัญชี
ตุลาคม.60- มีบัญชี
พฤติกรรม 2 บัญชี (ประมวล)
พฤษภาคม. พฤติกรรมที่
2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อมองเห็น 61
พึงประสงค
“ความปรารถนารวมขององคกร”

งบประมาณ

รับคัดเลือกเปน
องคกรดีเดนและ
คัดเลือกเปน
องคกรตนแบบ

บุคคลกรของ
รพ.ที่เกี่ยวของ
จํานวน 150
คน

-งบสนับสนุนจาก
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
- คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และจาง
เหมารถยนต
10,000 บาท
-คาเบี้ยเลี้ยง
8,160 บาท

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

ประเด็นที่จะ
พัฒนา ป 2561

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

2.2 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เพื่อ
มองเห็น “ขอบกพรอง” ขององคกร

พฤษภาคม
61

3. รวมกันกําหนดคุณธรรมหลัก 3
ประการในการกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติใน 1 ปขางหนา (เปลี่ยน)

พฤษภาคม
2561

4. แปลงคุณธรรมหลักเปนแนวปฏิบัติใน
ระดับคณะกรรมการบริหาร หัวหนางาน
ผูปฏิบัติ (แปลง)

พฤษภาคม
61

มีบัญชี
พฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค
มีคุณธรรม
หลัก 3
ประการที่
สอดคลองกับ
ปญหา
คุณธรรมของ
องคกร
มีแนวปฎิบัติ
ตามคุณธรรม
ที่กําหนดได
ครอบคลุม

กิจกรรมที่ 2 การถายทอดสูหนวยงาน
และประเมินผลตามแนวทางปฎิบัติ
5. ประกาศเจตนารมณ ลงมือปฏิบัติทั่วทั้ง
องคกรในที่ประขุมของโรงพยาบาล
(ประกาศ)
5.1.ถายทอดนโยบายใหบุคลากรใน
โรงพยาบาลรับทราบอยางทั่วถึง
5.2.ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ
คุณธรรมหลัก/อัตลักษณที่กําหนด

กรกฎาคม
2561

กรกฎาคม
61 กันยายน
61

มีการจัด
กิจกรรมการ
ประกาศ
เจตนารมณ

เปาหมายตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

ประเด็นที่จะ กิจกรรม/ขั้นตอน
พัฒนา ป 2561
6.ประเมินผล การเปลี่ยนแปลงภายใน
หนวยงาน ภาพรวมของโรงพยาบาล
(ประเมินผล)
6.1 นําผลที่ไดมาวิเคราะหและหาแนว
ทางแกไข
6.2 ลงมือปฎิบัติ ปรับปรุงตามแนวทางที่
กําหนด

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ตุลาคม ธันวาคม
2561
ธันวาคม กันยายน
61

แบบสรุปผล
การ
ดําเนินงาน
และแผนการ
ปรับปรุง

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมให พฤษภาคม
เปนองคกรดีเดน และองคกรตนแบบ
2561 กันยายน
2562

แนวทางการดําเนินงานใหเปนองคกร
ดีเดนและองคกรตนแบบ
1. บุคคลากรทุกคนรับรูและรับทราบวา
จะรวมกันสรางองคกรของตนใหเปน
องคกรคุณธรรม
2. ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ปฏิบัติของอัตลักษณที่กําหนดเปนรายไตร
มาสจนครบ 1 ป
4.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามตัวชี้วัด
5.เปรียบเทียบการลดหรือเพิ่มของ
พฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึงประสงค
6.จัดกิจกรรมรณรงคใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของบุคคลากร
ทุกระดับ

เปาหมายตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

ประเด็นที่จะพัฒนา กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
ป 2561
7.จัดกิจกรรมประกาศยกยองเชิดชู บุคคล
คุณธรรมทั้งภายในและภายนอกองคกร
8.การดําเนินงานตามปญหาคุณธรรมของ
องคกร “ปญหาอยากแกและความดีที่
อยากทํา”
9.กําหนดประเด็นคุณธรรมเปาหมายโดย
การนําหลักศาสนาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเพิ่มเติมใน
การแกไขปญหาที่อยากแก ความดีที่อยาก
ทํา
10.เปนแหลงเรียนรูและถายทอดขยายผล
ไปสูองคกรอื่น
กิจกรรมที่ 4 กระบวนการดําเนินงานการ ตุลาคม
ประเมินองคกรคุณธรรม
2562
1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง
2. การขอรับการประเมินองคกรคุณธรรม
3. การตรวจประเมินรับรอง
4. การรายงานผลการตรวจรับรอง
5. การรับมอบประกาศนียบัตร
6 .ไดรับรางวัลองคกรคุณธรรม 3 ป รับ
คัดเลือกเปนองคกรดีเดน
7. และขอรับคัดเลือกเปนองคกรตนแบบ

ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

รายการ
1. สรางการรับรูและยอมรับจาก
ทุกคนในองคกร (ปลูก)
1.1 แต งตั้ งค ณ ะก รรม ก าร
พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม
1.2 ชี้ แ จ ง น โ ย บ า ย ก า ร
ดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม
ต อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
เจาหนาที่โรงพยาบาล
1 .3 จั ด อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร
โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
1.4 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบาง
มูลนาก จ.พิจิตร เพื่อสรางความ
เข า ใจในการจั ด ทํ า โครงงาน
คุณธรรม ( Moral Project )
2. ระดมความคิดเพื่อจัดทํา
บัญชีพฤติกรรม 2 บัญชี
(ประมวล)
2.1 พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค
เพื่ อมองเห็ น “ความปรารถนา
รวมขององคกร”

แผนพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปงบประมาณ 2561 – 2562
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
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ดําเนินการแลว มิ.ย. 2560

รายการ
2.2 พฤติ กรรมที่ ไม พึ งประสงค
เพื่ อ มองเห็ น “ข อ บกพร อ ง”
ขององคกร
3. รวมกันกําหนดคุณธรรมหลัก
3 ป ร ะ ก า ร ใน ก า ร กํ า ห น ด
นโยบายและแนวปฏิบัติใน 1 ป
ขางหนา (เปลี่ยน)
4. แปลงคุณธรรมหลักเปนแนว
ปฏิ บั ติ ในระดั บ คณะกรรมการ
บริ ห าร หั ว หน า งาน ผู ป ฏิ บั ติ
(แปลง)
5. ประกาศเจตนารมณ
ลงมื อปฏิ บั ติ ทั่ว ทั้ งองค กรในที่
ป ร ะ ขุ ม ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล
(ประกาศ)
6.ประเมินผล การเปลี่ยนแปลง
ภายในหนวยงาน ภาพรวมของ
โรงพยาบาล (ประเมินผล)
6.1 นํ าผลที่ ไดมาวิเคราะหและ
หาแนวทางแกไข
6.2 ลงมื อปฎิ บั ติ ปรับ ปรุงตาม
แนวทางที่กําหนด

แผนพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปงบประมาณ 2561 – 2562
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
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