
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
สถานที่ตั้ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ๒๖๘/๑ ถนน พระรามที่ ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐    

ชื่อผู้ประสานงาน   นางสาว พันทิภา สุวรรณโค หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-6800 ต่อ 1521    

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ 
โครงการในแผนปฏิบัติการ 

จำนวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย 

จำนวนประชาชนเป้าหมาย 

1. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 853 100 - 
2. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์ 853 100 300 
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 853 100 - 

 

สรุปโครงการและงบประมาณ 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566              รวม     4  โครงการ 
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทุกโครงการ   จำนวน 1,368,410 บาท 
- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน       จำนวน  - บาท 
- จากงบอื่น ๆ                   จำนวน  - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• หน่วยงาน / องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ใหค้วามสำคัญสนับสนุนให้มีการจดัอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน    2   แห่ง รวมผู้ไดร้ับการอบรม   75  คน 
• หน่วยงาน / องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ใหก้ารสนับสนุนหรือร่วมจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน  1  แห่ง รวมผู้เข้าร่วม 100  คน 
ระยะเวลาดำเนินการ    9   เดือน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
• 1. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

• 2. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ยุทธศาสตร์ /โครงการ วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖

6) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖

6) 

แผนย่อยท่ี 4  ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสรา้งสังคม วัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่   1  พัฒนากลไกลการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กรให้เชื่อมโยงสอดประสานกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ     
              2  บูรณาการงานด้านการสง่เสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการสง่เสรมิคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคม-วัฒนธรรมในหน่วยงาน 
1. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการสุจริต 
   กจิกรรมในโครงการที่
เกี่ยวข้อง 3 กจิกรรม ดงันี้ 
 

1. เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของ
บุคลากรให้มีการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมของ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ข้าราชการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
บุคลากร ต่อหน่วยงาน เป็นประจักษ์แก่
หน่วยงานอื่นได ้
 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อ
นำไปปรับใช้ใน
การทำงาน 

51,940 ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

100 คน 13,500     

1.2 กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ประกวด
การเล่าเร่ือง/หรือภาพถ่าย 
พฤติกรรมการบริการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 

100 คน 

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อ
นำไปปรับใช้ใน
การทำงาน 

5,000     

1.3 กิจกรรมอบรมความ
เส่ียงด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร  

75 คน ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
องค์กร 

29,800     



ยุทธศาสตร์ /โครงการ วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖

6) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖

6) 

2. โครงการองค์กรสร้าง
สุข  
   กจิกรรมในโครงการที่
เกี่ยวข้อง 5 กจิกรรม 
ดังนี ้
 

1.เพื่อสร้างบรรยากาศปฏิบัติงานที่เอื้อ
อาทร และส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กระตุ้นให้เกิดการ
มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน ใช้หลัก
ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
2.เพื่อให้หนักงานมีความรู้พฒันาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็น
มืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ทำงาน 
 
 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

 บุคลากรได้
เสริมสร้างสุขภาพ
ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สามารถนำ
ความรู้ไปพัฒนา
ตนเองได้ตลาด
เวลา นำไปสู่การ 
เป็นมืออาชีพและ
ความมั่นคง
ก้าวหน้าในการ
ทำงาน 

1,215,700 ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.1 กิจกรรมรณรงค์และ
สร้างบรรยากาศ "การงาน
ดี" 

100 คน 70,500 
 

    

2.2 กิจกรรม "เสริมพลัง
สร้างแรงบันดาลใจ" 

500 คน 
 

120,000 
 

    

2.3 กิจกรรม "น้ำใจดี" 100 คน 
 

108,000 
 

    

2.4 กิจกรรม "ใฝ่รู้ดี" 820 คน  167,200     

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ /โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖

6) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖

6) 

2.5 กิจกรรม  
"จิตวิญญาณดี" 

1.เพื่อสร้างบรรยากาศปฏิบัติงานที่เอื้อ
อาทร และส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กระตุ้นให้เกิดการ
มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน ใช้หลัก
ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
2.เพื่อให้หนักงานมีความรู้พฒันาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็น
มืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ทำงาน 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 

100 คน 

บุคลากรได้
เสริมสร้างสุขภาพ
ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สามารถนำ
ความรู้ไปพัฒนา
ตนเองได้ตลาด
เวลา นำไปสู่การ 
เป็นมืออาชีพและ
ความมั่นคง
ก้าวหน้าในการ
ทำงาน 

296,600 
 

  
 
 
 

  

3. โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตสังคม
ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล       
กิจกรรมในโครงการที่
เกี่ยวข้อง 1  กิจกรรม 
ดังนี ้
     

1. เพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดทางสังคม
สงเคราะห์ในด้านจิตสังคม (อารมณ์จิตใจ 
จิตวิญญาณทรัพยากรทางสังคมและข้อมูล
ข่าวสาร)แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาส  
พบกัลยาณมิตรมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์นำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 

กลุ่มงาน
สังคม

สงเคราะห์
ทาง

การแพทย ์

 ผู้ป่วยและผู้ดูแลมี
แนวทางในการ
ดูแล สุขภาวะทาง
จิต ตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ผู้ป่วยสามารถ
นำความรู้
หลักธรรมมาปรับ
ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตตามบทบาท
หน้าท่ีของตัวเอง
ได้อย่างปกติสุข 
 

100,770 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



ยุทธศาสตร์ /โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖

6) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖

6) 

3.1 กิจกรรมกลุ่มธรรมะ
ออนไลน์ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดทางสังคม
สงเคราะห์ในด้านจิตสังคม (อารมณ์จิตใจ 
จิตวิญญาณทรัพยากรทางสังคมและข้อมูล
ข่าวสาร)แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาส  
พบกัลยาณมิตรมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์นำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 

กลุ่มงาน
สังคม

สงเคราะห์
ทาง

การแพทย ์

100 คน ผู้ป่วยและผู้ดูแลมี
แนวทางในการ
ดูแล สุขภาวะทาง
จิต ตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ผู้ป่วยสามารถ
นำความรู้
หลักธรรมมาปรับ
ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตตามบทบาท
หน้าท่ีของตัวเอง
ได้อย่างปกติสุข 
 

28,800     

3.2 กิจกรรมไหว้พระ 9 
วัด 

90 คน 43,650     

3.3 กิจกรรม ตัดผม 
(บริการตัดผมฟรีให้ผู้ป่วย 
ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคลากร
ของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ) 

200 คน 7,200     



ยุทธศาสตร์ /โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖

6) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖

6) 

4. กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนาและนำหลักธรรมคำ
สอนไปปฏิบัต ิ

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

100 คน บุคลากรของ
สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติร่วมทำ
ความดีตาม
หลักธรรมคำสอน 

- ✓ ✓   

 

 


