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5^0 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อชมรม.......................... ฒิธรรม..โรงฟยานทลลอง.................... หน่วยงาน............. .โร.นา.ลลอง.ชังหวัดฒ่..............................

สถานที่ตั้ง........๑๕๖..หมู่...๖...ฒํลฒ้M...อำเภอลอง....จังหวัดฒ่.......................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.... นางสุนิลา....!.เทยง............. โทรศัพท.์....0๕๔.-.๕๘.๑๕๗๙,..นิ๕๕:๕๙.๑๖๖๑.ต่อ.....Q,.©.QO.te............
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน..... ๑๘๑....... คน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย........... ๑๐น.ิ...... คน
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...... ๗........ กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน......๑๐๙,๙๓๐........ บาท

* จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม ............... ๑๐๙,๙๓๐......... บาท
* จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน................................-................ บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
* เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลลองเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างน้อย ๕๐ % ( อย่างน้อย ๑๐๐ คน )

ระยะเวลาที่ดำเนินการ........๑๑.....  เดือน ( พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ )
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการใจกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏึน้ตการของหน่วยงาน

๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง ปฏิบัติตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งบีนภายในหน่วยงาน 

๒. ส่งเสริมคุณธรรมประจำชาติพอเพียง วน้ย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในหน่วยงาน ของโรงพยาบาลลอง



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ จำนวน ระยะเวลาดำเนินการ

ไตรมาส© ใตรมาส๒ ใฅรมาส๓ ไตรมาส๔

กิจกรรมที ่o
ประชุมคณะกรรมการทีมผาสุกเพื่อ 

จัดทำแผนและรูปแบบในการจัดทำ 

กิจกรรมในโครงการโครงการเสริมสร้าง 

ความสุขในการทำงานให้กับเจ้าหน้าท่ี 

โรงพยาบาลลอง จ ๒<£๖๓ จำนวน ๖๖
คน จำนวน ๑ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่างจำนวน ๒๖
คนๆละ

๑๓๐ บาท จำนวน ๑ วัน

๓,๓๘๐

ร

กิจกรรมท่ี ๒
การอบรมความรู้เรื่อง ‘‘การบูรณาการ - ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ ๒๓,๔๐๐ ✓

ดัชนีความสุข(happinometer) ทัง ๙ คนแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๘๐ คนๆละ
มิต ิในงานประจำ” จำนวน ๑๘๐ คน ๑๓๐ บาท จำนวนรุ่นละ ๑ วัน
แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน
จำนวนรุ่นละ ๑ วัน



กิจกรรมท ิm

การอบรมเรื่อง “เราจะสร้างสุขได้ไน 

โรงพยาบาลลองได้อย่างไร” จำนวน 

๑๘๐ คนแปงออกเป็น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ 

คน จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ 

คนแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๘๐ คนๆละ 

๑๓๐ บาท จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

๖๓,๔๐๐ ✓

กิจกรรมที ่๔
การอบรมเร่ือง “การพัฒนาโรงพยาบาล 

ลองให้เป็นคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้าน 

การทุจริต” จำนวน ๑๘๐ คน แบ่ง 

ออกเป็น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน จำนวนรุ่น 

ละ ๑ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ 

คน

แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๖๐ คนๆละ 

๑๓๐ บาท รุ่นละ ๑ วัน

๒๓,๔๐๐ ✓

กิจกรรมท ๔

การอบรมและปฏิบัติธรรมเรื่อง “การ 

สร้างสุขในจิตใจด้วยหลักธรรมะ” 
จำนวน ๑๘๐ คน แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ 

ละ ๖๐ คน จำนวนรุ่นละ ๑ วัน

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๖ ขั่วโมงๆ 

ละ

๖๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน

- ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑๘๐ 

คน

แบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๖๐ คนๆละ 

๑๓๐ บาท รุ่นละ ๑ วัน

๑๐,๔๐๐

๒๓,๔๐๐

✓



กิจกรรมที่ ๖
การคัดเตึอกคนดีศรีสาธารณสุขและ 

มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคน 

ดีสาธารณสุขของโรงพยาบาลลอง 

จำนวน๓คนๆละ (£๐๐บาท

- เงินรางวัลผู1้ด้รับคัดเลิอกคนดีศร ื

สาธารณสุข

ของโรงพยาบาลลอง จำนวน ๓ คนๆละ

<£๐๐ บาท

(ร),๕๐๐ ✓

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ จำนวน

กิจกรรมที ่๗
การสรุป, วิเคราะห์ผลและถอดบทเรียน 

ในการจัดกิจกรรมจำนวน ๒๖ คนๆละ 

๒๕ บาท จำนวน

๐.๕วัน

ค่าอาหารว่างคณะกรรมการทีมผาสุก 

จำนวน ๒๖ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน
๐.๕วัน

๖๕๐

รวม (หนึ่งแสนเกัาพ้นเกัาร้อยสามสิบบาทถ้วน) ©๐๙,๙๓๐

o
c^ ' (ผู้เสนอแผน)

(นางสุนิสา สเกี๋ยง)

เลขาบุการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(£๖๒

fed' (ผู้เห็นชอบแผน)

(นายธึระพงษ ์แจ้งใจ)

ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลลอง 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒(£๖๒

(ผู้อบุม้ดแผน)

(นายเฉลิมชัย คุณชมฎ)

ผู้ย์านวยการโรงพยาบาลลอง 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๖๒
[2 0 10. 2562


