


















แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ชื่อชมรม......ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย..........หนวยงาน.................โรงพยาบาลพิชัย........................ 
สถานท่ีตั้ง......๑๓๙ หมู ๑ ตําบลในเมือง อาํเภอพชิัย จังหวัดอตุรดิตถ 

ชื่อผูประสาน  นางสาวลักษมี  เกตุเท่ียง โทรศัพท ๐๙๓-๑๔๐๕๑๓๕ 

จํานวนบุคลากรในหนวงงาน......๒๕๐.............คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย.........๒๕๐..............คน 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ ๕ โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม................๐................บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน.........๐..............บาท 

 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน...............๐.....................บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล 

 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ..............๑๒..............เดือน 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบตัิการของหนวยงาน 

พัฒนาจิตใจดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการบริการท่ีด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กิจกรรม วัตถุประสงคของ

โครงการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๓) 
๑.กิจกรรมจิต
อาสา Big 
Cleaning week
และ ๕ ส. ระดับ
หนวยงาน 

โรงพยาบาลลด
ความเส่ียงในการ
การแพรเชื้อ 

กลุมงานบริหาร มีผูเขารวม
โครงการรอยละ 
๑๐๐ 

โรงพยาบาลลด
ความเส่ียงในการ
การแพรเชื้อ 

๐  /    

๒.ทําบญุตักบาตร 
รับพรและคําสอน
จากเจาคณะ
จังหวัด 

เจาหนาที่รูจกั
เสียสละ มองผูปวย
เปนศูนยกลาง 

กลุมงานบริหาร มีผูเขารวม
โครงการรอยละ 
๑๐๐ 

เจาหนาที่รูจกั
เสียสละ มองผูปวย
เปนศูนยกลาง 

๐ /     

๓.รวมกับชมรม
เดินว่ิงเพื่อสุขภาพ
อําเภอพิชัย เพื่อ
มอบใหกบั
โรงพยาบาลพชิัย 

โรงพยาบาลไดรบั
อุปกรณทาง
การแพทยที่ขาด
แคลน 

กลุมงานบริการ
ดานปฐมภูม ิ

มีผูเขารวม
โครงการรอยละ 
๕๐ 

โรงพยาบาลไดรบั
อุปกรณทาง
การแพทยที่ขาด
แคลน 

๐ /     

๔.กิจกรรมนองพี่
สัมพันธ 

เจาหนาที่ใหมมี
ความเคารพผู
อาวุโส 

กลุมการพยาบาล มีผูเขารวม
โครงการ ๔๐ คน 

เจาหนาที่ใหมมี
ความเคารพผู
อาวุโส 

๐    /  

๕.งานมุทิตาจิต เห็นความสําคัญ
และคุณคาของการ
รับราชการ 

กลุมงานบริหาร มีผูเขารวม
โครงการรอยละ 
๑๐๐ 

เห็นความสําคัญ
และคุณคาของการ
รับราชการ 

๐    /  

รวม     ๐      
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................................ผูเสนอแผน      ลงช่ือ...................................................................ผูเห็นชอบแผน 
                    (นายภพบด ีพรหมนอย)                                        (นายทศนาถ อําพนนวรัตน) 

       ตําแหนง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                    ตําแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพิชยั 
         วันที ่ ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                                    วันที ่ ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนอยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
      รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
ช่ือชมรม  จริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย หนวยงาน   โรงพยาบาลพิชัย 
สถานที่ตั้ง   ๑๓๙ หมู ๑ ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

ช่ือผูประสาน  นางสาวลักษมี  เกตุเท่ียง โทรศัพท ๐๙๓-๑๔๐๕๑๓๕ 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจรยิธรรมของหนอยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ 

๑.กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning weekและ ๕ ส. 
ระดับหนวยงาน 

/  ๒๕๐ คน โรงพยาบาลลดความเสยีงใน

การการแพรเ่ชือ 

 

๒.ทําบญุตักบาตร รบัพรและคาํสอนจากเจาคณะ
จังหวัด 

/  ๒๐๐ คน เจา้หนา้ทรูีจ้กัเสียสละ มอง

ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง 

 

๓.รวมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอําเภอพชิัย เพื่อ
มอบใหกบัโรงพยาบาลพิชัย 

/  ๑๒๐ คน โรงพยาบาลไดร้บัอปุกรณ์

ทางการแพทยท์ขีาดแคลน 

 

๔.กิจกรรมนองพี่สัมพันธ  / ๔๐ คน  ๒๒-๒๓ ก.ย.. ๒๕๖๓ 

๕.งานมุทิตาจิต  / ๒๕๐ คน  ๒๔ ก.ย. ๒๔๖๓ 

         

 

            



 

                             ลงชื่อ................................................ 
                      (นางสาวลักษมี  เกตุเที่ยง)  
                             ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
                     วันท่ี  ๒๘  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนอยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
      รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ช่ือชมรม  จริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย หนวยงาน   โรงพยาบาลพิชัย 
สถานที่ตั้ง   ๑๓๙ หมู ๑ ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

ช่ือผูประสาน  นางสาวลักษมี  เกตุเท่ียง โทรศัพท ๐๙๓-๑๔๐๕๑๓๕ 

จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น................๓.............กิจกรรม 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...............๕.....................กิจกรรม 

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน....................๐.....................บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมกิจกรรม จํานวน........................๐............................บาท 

 จากงบประมาณ อ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน.....................................๐...............................บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรม วัตถุประสงค

ของโครงการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณที่
ใช 

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหตุ 
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๓) 
๑.กิจกรรมจิต
อาสา Big 
Cleaning week
และ ๕ ส. ระดับ
หนวยงาน 

โรงพยาบาลลด

ความเสยีงใน

การการแพรเ่ชือ 

กลุมงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

๒๕๐ คน ควบคมุโรค

อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

๐  /    

๒.ทําบญุตักบาตร 
รับพรและคําสอน
จากเจาคณะ
จังหวัด 

เจา้หนา้ทรูีจ้กั

เสยีสละ มอง

ผูป่้วยเป็ฯ

ศนูยก์ลาง 

กลุมงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

๒๐๐ คน เจา้หนา้ทีพงึพอใจ 

ปรบัเปลยีน

ทศันคติในการ

ปฎิบตัิงาน 

๐ /     



๓.รวมกับชมรม
เดินว่ิงเพื่อสุขภาพ
อําเภอพิชัย เพื่อ
มอบใหกบั
โรงพยาบาลพชิัย 

โรงพยาบาล

ไดร้บัอปุกรณ์

ทางการแพทยท์ี

ขาดแคลน 

กลุมงาน
บริการดาน
ปฐมภูมิ 

๑๒๐ คน ไดเ้งิน 

๔๐๐,๐๐๐ 

บาท 

๐ /     

๔.กิจกรรมนองพี่
สัมพันธ 

เจา้หนา้ทใีหมมี่

ความเคารพผู ้

อาวโุส 

กลุมงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

๔๐ คน  ๐    / ๒๒-๒๓ กย.
๖๓ 

๕.งานมุทิตาจิต เห็น

ความสาํคญั

และคณุค่าของ

การรบัราชการ 

กรรมการบริห
าร 

๒๕๐ คน  ๐    / ๒๔ กย.๖๓ 

รวม     ๐      

หมายเหตุ : ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 

      ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน 

๑.ความชัดเจนของนโยบายและวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม 

๒.ผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมในทุกกิจกรรม 

๓.ความเปนเอกภาพของโรงพยาบาลพชิัย 

๔.ความรวมมือจากสวนราชการอื่นๆ องคกรเอกชนและชุมชน 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 

ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีภารกิจในการดูแลผูปวย ไมสามารถทํากิจกรรมไดเต็มที่เทาที่ควร 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 



๑.มีแผนการปฎิบัติงานท่ีขัดเจน 

 ๒.อาจใหมีการจัดตั้งชมรมยอย เพื่อสรางกิจกรรมใหมๆ จากกรรมการชมรมนั้นๆ 

 

  

             ลงชื่อ....................................................... 
                       (นางสาวลักษมี  เกตุเที่ยง)  
             ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

                     วันท่ี ๒๘  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 
 
 






