
eBiiio'iOu) + ท -I.t)
นบบฟอร่มทิ ๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อขมรม................msmfemบทสลอง........... หน่วยงาน.........โรงฺพยทบทลลฮง.ฒั?ดแพร่..................
สถานที่ตั้ง...... มู่...๖..ตำบลห้วย.ฉ้อ....ฮำเภ.อ.ลอง....จังหวัดแพร่...................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.... .นทงสุนิสา.....ลีเฒี๋ง............. โทรศัพท์......Q^:.(£๘๑๔๗๙,..0๕๔:(เ:๘๑๖๖.๑..ต่อ....Q,.๑00.๒............
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน..... ๑๘๖....... คน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย........... ๑๐๐.......คน
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓...... ๔........กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวน...... -........ บาท

* จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม.......................... -................บาท
* จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน................................-...............บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
* เจ้าหน้าท่ี!รงพยาบาลสูงเม่น เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างน้อย ๕๐ % (อย่างน้อย ๑๐๐ คน)

ระยะเวลาที่ดำเนินการ........๑๑..... เดือน (พฤศจิกายน ๒๔๖๒ - กันยายน ๒๔๖๓)
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการตำเนินการใจกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

๑. เจ้าหน้าที่ใรงพยาบาลลอง ปฏิบัติตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สรัางลังคมเกื้อกูลและแบ่งปันภายในหน่วยงาน 

๒. ส่งเสริมคุณธรรมประจำชาติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ใบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ภายในหน่วยงาน ของโรงพยาบาลลอง



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ หน่วยงานที่ เบีาหมาย

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิง ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ คุณภาพ

๑. ขัดประชุมสมาชิก ๑.๑ ขัดทำแผนการ - คณะทำงาน - สมาชิก - เจ้าหน้าที่ทุก
ชมรมจริยธรรม ดำเนินงาน/กิจกรรม ชมรมๆ ชมรม ระดับมีส่วนร่วม
โรงพยาบาลลอง รณรงค์ส่งเสริม ๘๐ % เข้า ในการ

คุณธรรมร่วมกัน ร่วมประชุม ดำเนินงาน 1
๑.๒ เพื่อดํดตาม ตดตามผลๆ
ประเมินผลการ - มีกิจกรรม และแก1้ชปัญหา
ดำเนินกิจกรรมของ ร่วมกันอย่าง ร่วมกัน
ชมรมๆ นิอย ๑
๑.๓ แลกเปลี่ยน กิจกรรม/
เร่ยนรู่ร่วมกบ เพึ่อ 
พัฒนา ปรับปรุง แก ้
ไขๆ

ไตรมาส

๒. กิจกรรมการประกาศ เพื่อเผยแพร่ - คณะทำงาน - เจ้าหน้าที่ - ยกระดับความ
เจตนารมณ์ของผูบริหาร เจตนารมณ์ของ และผู้บริหาร เข้าร่วม เชื่อมั่นให้กับ

ผู้บริหารให้ กิจกรรมอย่าง ผู้บริหาร
สาธารณชนรับทราบ น้อย เจ้าหนำที ่และ

๕๐% สาธารณชน
(๑๐๐คบ)

งบประมา 
ณที่ใช้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ชิ.ค. ๖๖)
ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มึ.ค.๖๓)
๑ค รัง

ไตรมาสที ่๓
(เม.ย.-ร.ย.๖๓)

๑ค รัง 
ร.ค.๖๓

ไตรมาสที ่๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๓)

๑ ค รัง

หมายเหด

- รายงาน 
การประชุม

- รายงาน 
การประชุม
- ภาพถ่ายๆ



กิจกรรม วัตจุประสงค์ หน่วยงานที่ ฟ้าหมาย งบประมาณที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. todtom หมายเหตุ
ของโครงการ/ วับผิดชอบ ผลสัพรเชิง ผลลัพธ์เช้ง ใช้ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

กิจกรรม ปริมาณ คุณภาพ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒) (ม.ค.-มึ.ค.๖๓) (พ.ย.-มิ.ย.๖๓) (ก.ค.-ก.ย.๖๓)
๓. การกำหนดคุณชิรรม
ฟ้าหมายดามรายงาน
การประชุมชมรมฯ 
(ความดีที่อยากท้า ๔
พื่อง)
๓.ด กิจกรรมกองทุน - ส่งเสริมให้ - คณะทำงาน - ศูนย์บริการ - คนพิการใน - ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม
เพี่อชวยเหลือ เจาหนาท ชมรมๆ คนพิ?กิริมการ เขต อ.ลอง
ศูนย์บรืการคนพิการ โรงพยาบาลลอง - สมาชิกชมรม ซีดตั้งกองทุน ได้วับการ
อำ๓อลอง มึจตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือ ช่วยเหลือตาม

ช่วยเหลือสังคม คนพิการ เหตุอันควร
อ.ลอง
ร) กองทุน

๑ ครั้ง / เดีอน๓.to จดตั้งธนาคาร - เพื่อส่งเสริมให้ - งานธุรการ - ลดการ - เจ้าหน้าที่ - ๑ ครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง / เดือน ๑ ควัง/เดือน
กระดาษ Re - use เจ้าหินาทมซีด กลุ่มงาน สีนเปลืองการ โรงพยาบาล

พอเพิยง บริหารทั่วไป ใช้กระดาษ ลอง ตระหนัก
สำนักงานลง ดึงข้อดีของการ
๑๐ % ประหยัด



กิจกรรม วัตลุประสงค์ 

ของโครงการ/ 
กิจกรรม

หน่วยงานท่ี 

รบผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช
ปีงบประมาณ พ-ศ. ๒£๖๓ หมายเหตุ

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

ไตรมาสที ่๑ 
(ด.ค.-ธ.ค. ๖๒)

ไตรมาสที ่๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๓)

ไตรมาสที่ ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖๓)

ไตรมาสที ่๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๓)

๓.๓ กิจกรรม ๕ ส. - ส่งเสริมให้ - คณะทำงาน - มึเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ - Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning Big Cleaning
พอเพียง (Big เจ้าหน้าที่ ชมรมๆ เข้าร่วม โรงพยาบาล Day ๑ ครั้ง Day ๑ ครั้ง Day ๑ ครั้ง Day ๑ ครั้ง
Cleaning Day) โรงพยาบาล - สมาชิกชมรม กิจกรรม ลองมึส์านึกจิต

ลองมึจึดอาสา - จนท. ทุกคน มากกว่า ๘๐% อาสา มีความ
นบบพอเพียง /ครั้ง พอเพียง
รักองค์กร ร้กัอิงิคกร

รักสำนักงานฯ

๓.๔ กิจกรรมพวกเรามา - เพื่อส่งเสริมให้ - งานการ - อัตราการ - เจ้าหน้าที่ _ แบบรายงาน แบบรายงาน แบบรายงาน แบบรายงาน
ให้ตรงเวลา เจ้าหน้าที่มีวิน้ย เจ้าหน้าที่ สแกน โรงพยาบาล ผลการสแกน ผลการสแกน ผลการสแกน ผลการสแกน
- เป็นการรายงานและ และตรงต่อเวลา ลายนึ้วมึอ ลองวินัยมาก ลายนํ่วมือิ ลายนึ๋วมีอ ลายนั๋วมือ ลายนํ่วมือ
คนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ในการ เพิ่มขึ้นในทุก ขึ้น ๑ ครั้ง /เดือน ๑ ครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง /เดือน ๑ ครั้ง/เดือน
ได้กระดุ้นให้เจ้าหน้าท่ี ปฎน้ติงาน กลุ่มงาน - ประสิทธิภาพ
ลงเวลาในการปฏิน้ติงาน บริการ มากกว่า ๙๐% การไห้บริการ
ให้ตรงต่อเวลามากขึ้น ประชาชน ประชาชนมากa.

- ผู้รับบริการ
พึงพอใจ



กึจกรรม วัตจุประสงค ํ

ของโครงการ/ 

กิจกรรม

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ไซ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ หมายเหตุ

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

คุณภาพ

ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๓)

ไตรมาสที ่๓
(ฌ.ย.-มิ.ย.๖๓)

ไตรมาสที่ ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๓)

๔. กิจกรรมคัดเลือกคน - เชิดชูบุคคลทำ - คณะทำงาน - มึเจ้าหน้าที่ - กระตุ้นให้ - - - จัดประชุมเพื่อ ประกาศผล - รายงาน

ตึมีคุณธรรมประจำ ความตีมีคุณธรรม ชมรมๆ ได้รับการ เจ้าหนิาทั่มแรง คดเลอก ๑ และมอบ การประชุม

โรงพยาบาลลอง คัดเลือก ๒ บันดาลใจใน ครั้ง เกียรติบัตร - เกณทํการ

ป ี๒<£๖๓ - เพื่อเป็น คน การทำความดี ๑ ครั้ง คํดัเลือก

แบบอย่างให้แก่ ในที่ประชุม - ผลการ

เจ้าหน้าท ประจำเดือน ค้ดัเลือก

โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ - ภาพถ่าย

ลอง และ กิจกรรมๆ

ประชาชนท่ัวไป
๔. โรงพยาบาลคุณธรรม - เพื่อให้ - คณะทำงาน - โรงพยาบาล - โรงพยาบาล - เผยแพร่ เผยแพร่ - เอกสาร

โรงพยาบาลลอง ชมรมๆ ลองผ่าน ลองเป็น กิจกรรมด้าน กิจกรรมด้าน องค์ความรู้

เป็นองค์กรทั่มการ - เกณท้การ โรงพยาบาล คุณธรรมผ่าน คุณธรรมผ่าน -ภาพ

ถ่ายทอดองค์ คณะกรรมก'ไร ประเมิน คุณภาพ คู่ เว็บไซต์ เว็บไซต์ กิจกรรม

ความรูจากการ บริหารๆ องค์กร คุณธรรม ด ค!ง ๑ ครั้ง
ดำเนินงานองค์กร คุณธรรม
คุณธรรม เพื่อ เข้าร่วมสัมมนา

เผยแพร ่และ โรงพยาบาล

สามารถเป็นแหล่ง คุณธรรมกับ

เรียนรู้ ถ่ายทอด หน่วยงานที่

ขยายผลไปสู่ เกี่ย็วิของ ๑
องค์กรอ่ืน ๆ ได้ ครั้ง

(ผู้เสนอแผน)
(นางสุนิสา สีเกี๋ยง)

เลขาบุการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๖๒

(ผ้เห็นชอบแผน)

(นายธีระพงา} แจ้งใจ) 
ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลลอง 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๖๒

(นายเฉ?พย คุณชมภู)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๖๒

(ผู้อบุมต๊แผน)


