
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๑. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง ๑. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า บุคลากรโรงพยาบาล ๒๕,๕๐๐ บาท  
กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ มีความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม ร่วมโครงการ มีความรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ
บุคลากรทางการสาธารณสุข จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ความเข้าใจในเร่ือง ในเร่ืองกฎหมาย 

๒. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล กฎหมาย คุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ จริยธรรม จรรยา จรรยาวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานต่อไป วิชาชีพในการ สามารถน าหลัก

ปฏิบัติงาน แนวคิดมาปรับใช้
ในการปฏิบัตงาน
เพ่ือให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิได้

๒. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและ ๑. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล ทีม HRD และชมรม ความพึงพอใจในการ บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ   
ประเพณีไทย ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรมโรงพยาบาล ท างานของบุคลากร มีความรัก ความผูกพัน
    - จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง ท่ีส าคัญๆ ของชาติไทย มากกว่าร้อยละ ๘๐ องค์กร รู้จักขนบ
ศาสนา ๒. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล ธรรมเนียมประเพณี
    - ท าบุญตักบาตร เล้ียงพระ มีความสุขในการท างาน และวัฒนธรรมของ
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวาย ชาติไทย
สังฆทาน ผ้าป่าสามัคคี ตามเดือน
เกิดของบุคลากรโรงพยาบาล
    - เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตาม
วันส าคัญของชาติ ศาสนา
    - มุทิตาจิตแด่ผุ้เกษียณอายุ
ราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เป้าหมาย

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน
(นางสาวดุจดาว อ่อนคง)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
ประธานชมรมจริยธรรม

วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผลลัพท์เชิงปริมาณ ผลลัพท์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๓. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง ๑. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล ทีม HRD และชมรม อัตราข้อร้องเรียน ประชาชนผู้รับบริการ ๓๐,๐๐๐ บาท  
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร มีความสุขในการท างาน จริยธรรมโรงพยาบาล ด้านพฤติกรรมบริการ มีความพึงพอใจต่อ
โรงพยาบาลทองแสนขัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิต ลดน้อยลง การให้บริการของ

สาธารณะ น้ าใจไมตรี มีขวัญ  บุคลากรภายใน
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โรงพยาบาล
   

  
 
 
 

๔. กิจกรรมเชิดชูบุคลากรท่ีมี ๑. เพ่ือยกย่อง เชิดชูบุคลากร ทีม HRD และชมรม - บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ   
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในโรงพยาบาล และเป็นขวัญก าลังใจให้กับ จริยธรรมโรงพยาบาล มีความภาคภูมิใจ
 บุคลากรท่ีกระท าความดี ในการได้รับการเชิดชู
 มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงาน ความดี และตระหนัก
 ด้วยความมุ่งม่ัน มีความซ่ือสัตย์ ถึงความส าคัญของ
 สุจริต การประกอบความดี
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเป็นแบบอย่าง
 ของบุคลากรโรงพยาบาล ท่ีดีให้กับบุคลากร
 ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ในหน่วยงาน 
 ค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผน
(นางสาวดุจดาว อ่อนคง)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม
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ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
ประธานชมรมจริยธรรม
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(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๕. กิจกรรมการวางระเบียบปฏิบัติ ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานของ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป บุคลากรโรงพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ
ในการท างาน และจัดท าข้อตกลง โรงพยาบาลเป็นไปด้วยความ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตระหนักรู้ถึงการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน เรียบร้อย เหมาะสม ข้อบังคับ ข้อตกลง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๒. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล ในการปฏิบัติงาน ข้อบังคับและข้อตกลง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐ ร่วมกัน
มีความเข้าใจ และตระหนักถึง
หน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง

๖. กิจกรรมจิตอาสาท าความดี ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ ทีม HRD และชมรม จ านวนบุคลากร บุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ
ด้วยหัวใจ บุคลากรโรงพยาบาล จริยธรรมโรงพยาบาล โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วม มีจิตสาธารณะ

๒. เพ่ือสร้างความสามัคคีใน กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ
หมู่คณะ ท าความดีด้วยหัวใจ มีน้ าใจไมตรี เกิดเป็น
๓. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาล ร้อยละ ๑๐๐ ความตระหนักรับรู้
มีใจเป็นจิตอาสา ท าความดีด้วย ในด้านการท าความดี
หัวใจ ท างานเพ่ือสังคม เพ่ือสังคมมากข้ึน
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(ตค.-ธค.๖๒) (มค.-มีค.๖๓) (เมย.-มิย.๖๓) (กค.-กย.๖๓)

๗. กิจกรรมก ากับ ติดตามการขับ ๑. เพ่ือให้การด าเนินงาน ทีม HRD และชมรม องค์กรด าเนินงาน องค์กรมีการขับเคล่ือน ไม่ใช้งบประมาณ
เคล่ือนการด าเนินงานหน่วยงาน หน่วยงานคุณธรรมเป็นไปตาม จริยธรรมโรงพยาบาล ตามเป้าประสงค์ และด าเนินงาน
คุณธรรม เป้าประสงค์ขององค์กร หน่วยงานคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม

๒. เพ่ือทราบถึงผลการ ร้อยละ ๑๐๐ และส่งเสริมให้
ด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
ขององค์กร ด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และวินัย
ข้าราชการ
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