
 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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แบบฟอร์มที่ 1 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ชื่อ     ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ลาน้อย   หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
 

สถานที่ตั้ง      โรงพยาบาลแม่ลาน้อย         ชื่อผู้ประสานงาน        นางสุมาลี อินตา    โทรศัพท์ 084-3782896 
 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน     126 คน        จ านวนกลุม่เป้าหมาย    126 คน 
 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ 
 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 25,000บาท 
 

จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน    25,000  บาท 
 

จากงบประมาณอ่ืนๆรวมทุกกิจกรรม จ านวน .........................บาท 
 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
 

ท าความเข้าใจในบุคลากร หาแนวทางร่วมกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน 
 

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 
 

เน้นให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ     12    เดือน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 

บุคลากรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ ,ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วย 
งานที่
รับ 
ผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประ 
มาณที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2563 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส1 
(ตค-ธค) 

ไตรมาส2 
(มค-มีค) 

ไตรมาส3 
(เมย-มิย) 

ไตรมาส4 
(กค-กย) 

1.กิจกรรมค้นหาต้นทุน
ความดี 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นปัญหาที่อยากแก้  
ความดีที่อยากท า ของบุคลากร 

ชมรม 
จริย 
ธรรม 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม>50% 

เพ่ือเสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
 

400  มีค63    

2.การท าบุญวันส าคัญ
ทางศาสนา 
 - วันมาฆะบูชา 
 - วันวิสาขบูชา 
 - วันเข้าพรรษา 

เพ่ือวางรากฐานการใช้
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามและกิจกรรม
ทางศาสนาเป็นฐานในการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
 

 บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม>50%  

เพ่ือส่งเสริม
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

600  7 ก.พ.63 
 

6 พ.ค 63 3 ก.ค.63  

3.ท าบุญสมโภชพระ
สมเด็จองค์ปฐม
พระพุทธรูปประจ ารพ. 

เพ่ือก่อตั้งศูนย์รวมจิตใจ,เครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางใจ เป็นการเสริม
สิริมงคลให้กับบุคลากรและ
ผู้รับบริการ 

 บุคลากร
,ผู้รับบริการ 
เข้าร่วม
กิจกรรม>50% 

เพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
บุคลากร,ญาติ
และผู้มารับ
บริการ 
 

24,000     มี.ค 63    

4.เผยแพร่ความรู้,
ตัวอย่างการท าผิดวินัย 

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรมแก่บุคลากร 

 ปีละ 4 ครั้ง เพ่ือสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ 
 
 

  มี.ค เม.ย.,มิย ก.ย  



กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วย 
งานที่
รับ 
ผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2563 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส1 
(ตค-ธค) 

ไตรมาส2 
(มค-มีค) 

ไตรมาส3 
(เมย-มิย) 

ไตรมาส4 
(กค-กย) 

5.การประเมินผล
บุคลากร ในด้าน 
- อัตลักษณ์ซื่อสัตย์,
รับผิดชอบ,มีน้ าใจ 
- ความสุขของจนท. 
- ความพึงพอใจของจนท 
 

เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงาน
สนับสนุนและให้
ก าลังใจในการท า
ความดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

    กย 63  

 

                     ลงชื่อ                ผู้เสนอแผน                                                    ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบแผน 
                                (นางสุมาลี อินตา)                                                                                        (ทพ.อนุชิต   พิชผล) 
                  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                                                             ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                            เลขานุการชมรมจริยธรรม                                                                               ประธานชมรมจริยธรรม 
               วันที่  3   เดือน   มกราคม  พ.ศ  2563                                                                   วันที่  3   เดือน มกราคม  พ.ศ.2563  
 

 

 

 

 


