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เรียน ผัอำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วยคณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง ได้จัดทำแผนปฏีบัติการส่งเสริม 

คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒£๖๓ ให้สอดคสัองตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที ่๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี ้คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง จึงขอความเห็นชอบและโปรด 

พิจารณาอบุม้ตแผนปฏีปีตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบตืการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒£๖๓ เพื่อนำลงสู่การปฏิบัต ิสร้างความโปร่งใสตาม 

มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณา และอบุมตื

(นางสุนิสา ลีเกยง) 

พนักงานบริการ

(นายเฉลิมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ฝัอำนวยการโรงพยาบาลลอง
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล

ประพฤติมิชอบ
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0/

โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ่

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



หลักการและเหตุผล

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรม•ผูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ท.ศ. ๒๕:(£๗ พระราชบัญญ้ต 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒(ร:๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวํธึการบรืหารกิจการบ้านเฏีอง 

ที่ด ีพ.ศ.๒๔๔๖ ยุทธศาสตร์ชาดิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๔๖๐ - 

๒๔๖๔) โดยให้ปลูกฝืงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดึ้ศรีความเป็นข้าราชการและ 
ความช่ือสัตย์สุจริต ควบค,ูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤตมิชอบของเจัาหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่๖๙/๒๔๔๗ ลงวันที่ 
ด๘ มิลุนายน พ.ศ.๒๔๔๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแกิไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีคำลังให้ทุกส่วน 

ราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแกิไขปัญหาทุจริตประพฤติมิขอบใน 

ส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และล่งเสริมการที่ส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝืาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบาย 

คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที ่๑๒ 
กันยายน ๒๔๔๗ ข้อ๑๐ เรื่อง การล่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ 
กระทรวงสาธารณสุข ๓ป.๑ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลลอง จึงได้จัดทำ 

แผนปฎีบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ เพื่อให้การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนาไปสู่การปฎีบัติอย่างเป็นรูปธรรม

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

«. ด้านความโปร่งใส
๑.๑ ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงพยาบาลลอง ทุกระดับต้องให้ความลัาคัญและส่งเสริมการ 

ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถ 

ตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานได้

๑.๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๔๔๐ 

๑.๓ มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จ้าง เข่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธึอื่นใด ให้สอดคล้อง 
กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วํธึปฏิบัติ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence 
Assessment ะ ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๔ ให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑.๔ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ 
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเร่ืองร้องเรียนโดยตรง 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด
๒.๑ บุคลากรโรงพยาบาลลอง ทุกคนจะต้องประพฤติตนในสัมมาชีพ ด้วยความชื่อสัตย์สุจรืดยึด 

ความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับย้ังชั่งใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือไข้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บน 

ความทุกข์ยากชองประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระดีอรือรัน เต็มความสามารถมีความ 
พร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งผลสำเร็จชองาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทารปฏิบีตืงานผิดพลวคหรือ 

เกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบ้ตตนเป็นแบบอย่าง



๒.๒ ดำเนินการตามหลักเกณท์การควบคุมภายใน การบรหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผัง 
ซ้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อำนาจดุลพินิจในการ 

ให้บริการผู้ป่วย

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑ ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูและการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ขีด กำกับดูแล 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบวำมีการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิดและ 

อาญาอย่างเคร่งครัด

๓.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซ้อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับถึนบน การรับหรือการเรียบร้อง 
เงินสิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมี 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่

๓.๓ บุคลากรทุกคนย์ดถึอปฏิบัติดามหลักเกณทํของคณะกรรมการบีองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน ์ทับช้อน สามารถแยกออกอย่างขัดเจนว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 

สิงใดทำได ้สิ่งใดทำไม่ได ้สิ่งใดคีอประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดคือประโยชน์ส่วนรวม การป้องกันประโยชน ์

สาธารณะไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกช้อน เข่น การให้ทรัพย์สินของทางราชการกับเร่ืองส่วนตัว 

เป็นต้น

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเส่ียงประโยชน์ทับช้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความ

ชื่อสัตย ์ปลูกผิงให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยองรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเหนการ 
ทุจริตที่เกิดซ้นในหน่วยงาน

๔.๒ สนับสบุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแข้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่

๔.๓ สนับสบุนให้มีการเผยแพร่ให้ความร้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับช้อน 
แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

๔.๔ มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน

๔. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
๔.® ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใด้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรม ไม่เลีอกปฏิบ้ติ

๔๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ยดถึอปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งดั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดึความชอบ โดยคำนิงถึงพฤติกรรมด้านศึลธรรม 

และด้านคุณธรรม เพื่อสร้างแรงรูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิต

๔๓ บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบซ้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยดหลัก 
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลึอกปฏิบัติ_

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
๖.๑ สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และ 

ผู้รับบริการภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ที่'งถึง และมีประสิทธิภาพ

๖.๒ มีการส่ือสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานหรือคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อ



ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสรํมสร้างคุณนึรรม จริยธรรม รวมกังการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริต ผ่านช'องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อใท้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

^ ะมาตรการยับยังการกระทำผิดวินัยชองเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสรัางวัฒนธรรมองค์กร 

สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร 
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยัดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกต้องเป็น 

ธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นแก่ผูมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ 
ภายนอก ดังต่อไปนี้

๒.® มาตรการการใช้รถยนตชองราชการ ต้องปฎบัตตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกิไชเพื่มเติม

๒.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฎบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏํบตงานนอกเวลาราชการ

๒.๓ มาตรการการจัดทำโครงการผิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 
และที่แกิไชเพื่มเติม

๒.๔ มาตรการจัดหาพัสด ุต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ตจัดชึ,๋อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๕ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน ค่มือดำเนินงาน 
ไม่เลึอกปฏิบัต ิไม่สร้างขั้นตอนเกินความจำเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ๆลๆ



r'irf,.sl:til u'ruraao.!

d l"- 4il zr"cuu
a ,& " v Jlio{ rrr].i9tinfuv111.l1u1Jlltna0u1fltfl05uot:t.r t l oltJS':t fl0{ !l{1{u'llj'laa0.l

J - dd -J - .Jgl'll.lfl nfuslsr]urls t.l9lLllo'luvl ob ninflln8l b c( tt4utoutttlu$ lvlA{[AiXiqfuo55ll
- i J or d, a

uvirrrfi arilfi o (v,/.6. bddc(-b<u<) rfio1#rlnurjrutru't{rflun:or uavfinvrflunr:rJfrri6nr:rilra5rL

oruo::tttto.rynu ru.i'rutlavnisvn?{arolifu6t i'oniruzuurrilrvrdltaiunruo::rL n:vvt:lraror:fuat atit
AUA
7l co (y{.f1. bdbo - bdbd) tljU LUYl"ll.lUU?vl'1{n1:tlJlna0UU9.lUtltlljuAitAl!]nrU05il.iL[14{11f| a!Uv] o
(il.n. bddc(-bdb<)uuavnuueruru.jwduaiuqcuo::r n5vvri?{aloliruqt au-ud r (n.n.bcuo - bdbd)

Y ) qv
ovuu [v{0 Lvnltfl!tna0!ntu65 ]05u0t5t]1lo.l__1,1.{.TlUL1J1na0_.!_.. rljl.J LUo?un']'D..rr:uu:ou

uasfirJ:viv8ntr 6rursirnuinrusrirmur-!rndous!:!oiuo::lL...tl-:l-oi-eJf,t:.ll..io{...Ii.{.ru:t!-reno.-{..Jou
vA

fr ordrl:vnor urirfr uavdruro rYrriohjfi

6. o{n!5Yfl0!

o.o. ulu6ivr^r{d u6'fl0

o.b. lr1{qiu'r irurn
ta

o.6n. U1.iA15?556U fl1.i[Uafl

o.d. ul.i sluo rrrinrlte
AAo.d. 1l.6.U.lFli']fU ?:l6UAYl6

o.b. 1J'1.ien'r!5sn1t'l {uJivr:io

o.G.i. 1]'l{0541 Ur:vfiUUr

o.d. u'ruroailf,u uauq?5:6u

o.c(. u.ff.91!6u nUYIY?v

o.oo. urll:rfi 61tf
6).o6). LJ1UOU[fl9] qnlnl
o.ob. u1.ifxgfl'lUFl 0Unvn1

q!
6l.o6n. UlUqylfinnq 01t1alU

o.od. urul:rLiu ariul
o.od. u1uain1ff inn{

o.ou. urutniu{n: t'ur::ruYod

nfuvvll{'tu

n fus111.i'1u

n syt't,11u

ft6uv vl't.i"tu

nfuvvl'l.i'lu

n6uv7t't.i'tu

nfusyt't{1u

n fuv vt't {'t u

Frtusyl't.l'tu

ntuvvl't.t1u

nfuv111.i'tu

nflvyl'1.1'ru

n6u911't.i'tu

Fl6U s yt1.i 1u

nfusfi1{11-t

o.o6'i.U1U?1qY0...



o.osi. u'lu?5uyto

o.od. u1un1J0{

o.oc(. u'lulaarllIa

o.bo. U.6.nUnl

o.bo. uratu8S

o.bte. u.a.qfin'l

o.b6n. U'lU15qY6

o.tod. uruvrtdr{u{

o.tod. xl.iqfia1

o.bb. u.d.dn1n56f

ta t{u

fivar

[K!A?::6U

rJ:vtfio.l

00arJ'l

6:?u{rgryrnrrg

Iann'r6o

q?:56u

atflg.i

ur:vrYuur

nfusyt't.i'ru

nguvyt'l.i1u

o6uvyt't'i1u

n6u9yt1.i1u

nfuvyt't{1u

nfucvtl.i'lu

fi6uvyt't.i1u

Ftruvfl{'}u

nfusvn{'tltuav ta111.ln1:

nfusyt'1.t11rllau4t?utat'].1

to. r'rrirfiuravdrutr

to.o hinruvlirlrufiyrird:':u:rlrio{a Anur irn:rv#:luuunr:d.irai!nrus::illuild?u.i1u
riurflrvuunr:rirtfiulrutoltl:ltiero::il#aonndolrYuuaruuniuydlraSuqcuo::l n5syti?{a1D.r:.uqr

-A
OUUYI o ( .fl.bdbo - bdbd)

te.b a-qd'trthunurJfrubnr:ai,rraiunruo::rLrorru:lo30o::l $r.llr.!3fl0t:_:-llt_.1ltUt!lnaoj.utae
-"-.-:-.------ .. -4 -- .9l'ltuun15tUnaouutlu '1 o{na1? tFlUfl'l:dt1.in'l?llJlltasn?1]rt'li1[0 [Uttt{uu UytA{[A-!qfuo:: n:vyE'].i

-idrnli6uar oljufr o (yr.n.bcuo - bdbd) uav unur.lfrffi nr:eil rairqruo::lto.lrl:loiuo::l x.1r-5-11

-Qis or:uJ:s-il fl r:Jm o.o.'1....1fr urirl oa r n:luildr s{ru
b.m rirrfiunr::rulruzuanruur.tulfrlhnr:dlrailqruo::!ro.lru:uoirJo::! uavsirrfrunr:o-n

eirbiqurirlfr tfi nr:riod'runr:4oin nivvt:?{a161:rudu turrarfi ritaurr

to.< rirrfiunr:dulonrudtd;uilouyilrer

vl'iu n{L[r|!nutuu9]uLU

o -.Ja{ fl ?uyr_..5:....letou qflon']uu yr.Ft. bdbb

4/9.'-'t/ L/
(frura6:L{u qrutl4)

.4
uluuvlvluttu?1'lru

{rirur unr:1:rvrulu'raao.i



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.to(trbm
แผนกาว

ดำเนินงาน/ 
กิจกรรม

วัตจุประสงค์
ชองกิจกรรม

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์เชิง 
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง 
คุณภาพ

๑. จัดประชุม ๑.๑ จัดทำ คณะท้างาน - สมาชิก - เจ้าหน้าที่ทุก
สมาชิกชมรม แผนการ ชมรมๆ ชมรม ระดับมีส่วน
จริยธรรม ด่าเนินงาน/ ๘0 % เข้า ร่วมในการ
โรงพยาบาล กิจกรรมรณรงค์ ร่วมประชุม ดำเนินงาน 1
ลอง ส่งเสริม ตดตามผลๆ

คุณธรรมร่วมกัน - มีกิจกรรม และแก่ไข
๑.๒ เพื่อติดตาม ร่วมกันอย่าง ป้ญหาร่วมกัน
ประเมินผลการ น้อย ๑
ดำเนินกิจกรรม กิจกรรม/
ชองชมรมๆ ไตรมาส
ด.๓ แลกเปลี่ยน
เริยนรู้ร่วมกัน
เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง แก1ัขๆ

๒. กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ คณะท้างาน - เจ้าหน้าที่ 'ยกวะดับความ
การประกาศ เจตนารมณ์ของ และ เข้าร่วม ต่อมนให้กับ
เจตนารมณ์ ผู้บริหารให้ ผู้บริหาร กิจกรรม ผู1้ป5หาร
ของผู้บริหาร สาธารณชน อย่างน้อย เจ้าหน้าที่และ

รับทราบ ๕๐% สาธารณซน
๓.กาวกำหนด
คุณธรรม
เป้าหมายตาม
รายงานกาว
ประชุมชมรมๆ
๓.๑ กิจกรรม - ส่งเสริมให้ - - - คนพิการใน
กองทุนเพ่ือ เจ้าหน้าที่ คณะทำงา ศูนย์บริการ เชต อ.ลอง
ช่วยเหลอ โรงพยาบาลลอง นชมรมๆ คนพิการมี ได้รับการ
ภูนย์บริการคน มิจิตสาธารณะ - สมาชิก การจัดดั้ง ช่วยเหลึอตาม
พิการอำเภอ ช่วยเหลือสังคม ชมรม กองทุนเพ่ือ เหตุยันควร
ลอง ช่วยเหลือ

คนพิการ
๓1๒ จัด ดั้ง - เพ่ือส่งเสริมให้ - งาน อ,ลอง - เจ้าหน้าที่
ธนาคาร เจ้าหน้าท่ม่จต ธุรการ ๑ กองทุน โรงพยาบาล
กระดาษ Re - พอเพิยง กลุ่มงาน - ลดการ ลอง ตระหนัก
use บริหาร สินเปลือง ลีงข้อดีของ

ทั่วไป การใช้ การประหยัด
กระดาษ
สำน้กงานลง
๑๐ %

งบ
ปรฒาณ 

ที่ไช้
ไตรมาส๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 

bio)

งบประมาณ พ.ศ.
ไตรมาส๒ 
(ม.ค.-!!.ค. 

๖๓)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย- 

ม.ย.๖๓)

ไตรมาส๔
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๓)

หมาย
เหตุ



แผนการ 
ดำเนินงาน/ 

กิจกรรม

วัตจุประสงค ์
ของกิจกรรม

หน่วยงาน 
vi

รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลลัพธเชิง 
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง 
คุณภาพ

งบ
ประมาณ

ที่ใช้

บงบประมาณ พ.ศ. ๖<£๖๓
ไตรมาส๑ 
(ค.ค.-บ.ค. 

tote)

ไตรมาสte
(ม.ค.-มึ.ค. 

๖๓)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.- 

มิ,ย.๖๓)

ไตรมาส®:
(ก.ค.-ก.ย.

๖๓)

หมาย
เหตุ

๓.๓ กิจกรรม
๕ ส. พอเพิยง 
(Big
Cleaning
Day)

๓.๔ กิจกรรม 
พวกเรามาให ้
ตรงเวลา 
- เป็นการ 
รายงานและ 
คึนข้อมูลให ้
ผู้น่เยวข้องได้ 
กระตุ้นให ้
เจ้าหน้าที่ลง 
เวลาในการ 
ปฏิบ้ติงานให้ 
ตรงต่อเวลา 
มากซ้น

- ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาล 
ลองมึจิตอาสา 
แบบพอเพียง 
รักองค์กร
- เที่อส่งเสริมให ้
เจ้าหน้าที่มืวิบัย 
และตรงต่อเวลา 
ไนการ
ปฏิน้ติงาน
บริการ
ประชาชน

คณะท้าทน
ชมรมๆ

- งานการ 
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที ่
เข้าร่วม 
กิจกรรม 
มากกว่า 
๘๐%/คร้ัง 
- อัตรา 
กาวสแกน 
ลายนิ้วมือ 
เพิ่มซ้นไน 
ทุกกลุ่ม 
งาน
มากกว่า
๙๐%

- เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 
มี?ำนิกจิตอาสา 
มีความพอเพียง 
รักองค์กร รัก 
สำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลลอง 
วินัยมากซ้น
- ประสิทธิภาพ 
การให้บริการ 
ประชาชนมาก 
ซ้น
- ผ้รับบริการท้ง
พอใจ

๔. กิจกรรม 
ด้ดเลึอกคนดีม ี
คุณธรรม 
ประจำ 
โรงพยาบาล 
ลอง
ป ็๒๔๖๓

- เชิดรูบุคคลทำ 
ความดีม ี
คุณธรรม
- เพื่อเป็น 
แบบอย่างให้แก่ 
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 
และประชาชน 
ทั่วไป

คณะท้าทน 
ชมรมฯ

■มี
เจ้าหน้าที ่
ได้รับการ 
คัดเลึอก 
๒คน

- กระตุ้นให ้
เจ้าหน้าที่มีแรง 
บันดาลใจในการ 
ทำความดี

๔.โรงพยาบาล 
คุณธรรม

- เพื่อให
โรงพยาบาลลอง 
เป็นองค์กรที่ม ี
การถ่ายทอดองค์ 
ความเจากกาว 
ดำเนินงานองค์กร 
คุณธรรม เพื่อ 
เผยแพร ่และ 
สามารถเป็นแหส่ง 
เรียนเ ถ่ายทอด 
ชยายผลไปสู ่
องค์กรอื่นๆได้

คณะทำงา 
นชมรมฯ

คณะกรรม 
กาว
บริหารฯ

โรงพยาบาล 
ลองผ่าน 
เกณทํการ 
ประเมีน 
องค์กร 
คุณธรรม

■โรงพยาบาล 
ลองเป็น 
โรงพยาบาล 
คุณภาพ คู ่
คุณธรรม



'เ«*2°น้
แบบพอรมท ๒

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบ้ตการส่งเสริมคุณ5รรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนกงานปลัดทระทรวงสาธารณสุข ^

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(tr๖๓ ^1 (เ 2 3 t
.___ 0 1.M)( V )รอบ ๖ 1ดอน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

( )รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ชื่อชมรม.......... ชมรม.ฒิธรร.มโรmฒาสิสิ.อง......................หน่วยงาน............. Imy.mาสิสิ.อง.........................................
สถานที่ตั้ง.......๑.<^-..หมู'...๖..ฒํลห้ว.ย.ฉ้อ...รำฒ.ลอง....จังหวัดฒร่...........................................................
ชอผประสานงาน...... .น!ไงสนสา.....ล.tnยง......................โทรศัพท...... .Q!£<ft!r.<£๘.'สฉิ!ต!๙4..นิ(รุ!^:.<1!รฺรึ่.<ริ1๖.๖.®..ต่อ.....Q».®.QO]s............................................

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ

ดำเนินการ

แล้ว

ยังมิได้ดำเนินการ

๑.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงพยานาลลอง แพร่ 
ประจืาป็งบประมาณ พ.ศ.เอ(£๖๓

๒. พัฒนาระบบการปฏีบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

๔. การป็องกับปราบปรามการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์พับช้อน 

จิตพอเพียงต้านทุจริต

ลงชื่อ..................................... .ผู้รายงาน

(นางสุนิสา สีเกี๋ยง)

ตำแหน่ง....พนักงานบริการ.............

เลขานการชมรมจริยธรรม
วันที่..^..เดือน...,,,,,.=1=..,....พ.ศ..



นบบฟอร์มที่ ๓
^•^®7

แบบติดตามประเมนผลแผนปฏีบ้ตการส่งเสริมคุณธรรมๆองชมรมจริยรรรมของหน่วยงานในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
( 'ร )รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
( )รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓0 กันยายน ๒๕๖๓)
ชื่ธ™รม........... ฒรมจ1น5ร5.มโ^ฒวลลอง....................... .หน่วยงาน................โรงขยานาล.ลุ.อง............................................
สถานที่ตั้ง....... ๑.๕๖...หมู่...๖...ตำนลห้วยร้อ....ฐำเAอ.ลฎง....จุ้งหวัคิแพร่..............................................................
ชื่อผู้ประสานงาน....... .นาง.สุ,นสา.....สี.เก่ียง........................ .โทรศัพท์.  ....0๕๕:.๕๘.๑๔๗๙4. .Q ๕๕:๕๘๑๖๖ร)..ต่อ.... .Q,.๑.00.๖...................................

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น....^......กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๓..๕...กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ตำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม....o...... บาท

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกิจกรรม จำนวน.... .๐...... บาท
รายละเอียดดังน้ี

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบ หน่วยงาน ระยะ เวลาที่ดำเนิบการปีงบประมาณ พ.ศ.เอ๕๖๓ ผลการดำเนินการ

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ประมาณ ที่รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ โตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

เขิงปริมาณ เชิงคุณภาพ (ค.ค.-ธ.ค.๖เอ) (ม.ค.-มึ.ค.๖๓) (พ.ย-มี.ย.๖๓) (ก.ค.-ก.ย.๖๓)

๑.กิจกรรมส'งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม 

และความโปร่งใส

๓. การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

๔. การป้องก้นปราบปรามการทุจริตการปีองกัน 

ผลประโยชน์ทับช้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต



หมายเหต ุะ ผลสาเรจเซงบรมาณ คอ จานวนคน จานวนหนวยงาน จานวนชุมชน

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพซีวิต ความพิงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมซึ่งมึความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจขัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณลัดไป

ลงช่ือ..................................... ผู้รายงาน

( )

ตำแหน่ง

เลขาบุการชมรมจริยธรรม

วันท่ี เคือน...,พ,,.,.^,,,.,,____ .พ.ศ.


