
 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม  รักษธรรม  หนวยงาน   โรงพยาบาลอาวลึก  อ.อาวลึก  จ.กระบี ่  

สถานท่ีต้ัง  โรงพยาบาลอาวลึก  เลขที่ 3/1  หมูที่ 7  ถนนเพชรเกษม  ต.อาวลึกใต  อ.อาวลึก  จ.กระบี่  81110   

ชื่อผูประสานงาน นางสาวศศิธร  รุงบรรณาพันธ โทรศัพท  0 8382 9661 4  

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 229  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย    229  คน 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4     10 โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 61,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 4,000 บาท 

 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 57,000  บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 สามัคคี  สรางความดี  เพ่ือองคกร  

ระยะเวลาที่ดําเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 1.มีการปฏิบัตติามแนวทางโรงพยาบาลคณุธรรม 

 2.ความพึงพอใจของเจาหนาที่เพ่ิมขึ้น 

 3.ความพึงพอใจของผูปวยเพ่ิมขึ้น 

 4.ไมมีการทุจริต  คอรัปชั่นในโรงพยาบาล



 
รายละเอยีดของกจิกรรมทจีะดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      
กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงาน 

เปาหมาย 
งบประมาณที่ใช ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖3 
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
  (ต.ค.-

ธ.ค.
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64) 

(เม.ย.-
มิ.ย.
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ก.ย.๖
4) 

  

1.การประชุม
ตามแนว
ทางการ
ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น
ในโรงพยาบาล 

เพ่ือแจงนโยบายการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหเจาหนาที่ทุก
คนรับทราบ 

กลุมงานบริหารทั่วไป ตัวแทนจาก
กลุมงานเขา
รวมประชุม 
28 
หนวยงาน 

เจาหนาที่เขาใจ
เก่ียวกับ ITA  
ทั้ง  28 
หนวยงาน 

2000 บาท   
จากเงินบํารุงโรงพยาบาล 

/         

2.อบรมบูรณา
การฝกจิต 
รวมกับแพทย
แผนไทย 
 
 

เพ่ือสรางสมาธิในการทํางาน
และลดขอรองเรียน 

แพทยแผนไทย เรื่อง
รองเรียนจาก
พฤติกรรม
บริการลดลง 

เจาหนาที่มี
ความสุขในการ
ทํางาน 

/         



3. กิจกรรม.5 
ส  จัดการ
สิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล 

เพ่ือเตรียมหนวยงานรองรับ
การรับรองคุณภาพHA 

ศูนยคุณภาพ ไดจัด
กิจกรรม Big 
cleaning 
day 

หนวยงานเขา
รวม(100%)   
28 หนวยงาน 

- / / / / จัด
กิจกร
รม
ทุก
วัน
พุธ  
สัปด
าหที่ 
3 
ของ
เดือน 

  -ผูปวยพึงพอใจ 
82% 

4. กิจกรรม 5 
ส  จัดการ
สิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเขต
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล 

เพ่ือขยายความรู  5ส.  สูการ
จัดการชุมชนรวมกับภาคี
เครือขาย 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
(น.ส.อรุณรัตน  แสง
อรุณ และ น.ส.มัยสรุ ี 
สายวารี)   

จัดกิจกรรม
ในหมูบานที่
รับผิดชอบ(7 
หมูบาน  
หมูบานละ 1 
ครั้ง / 3 
เดือน) 

 - ความพึงพอใจ
ของเครือขาย
ภาคี 
 -อัตราการ
ควบคุมHT,CI 
เปนไปตาม
เปาหมาย 

- / / / /   



5.ทําบุญ
ประจําป 
โรงพยาบาล
อาวลึก(ศาสนา
พุทธ) 

เพ่ือสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และสรางเสริมขวัญกําลังใจ 

ผูปวยในหญิง/ผูปวย
ในชาย 

รอยละของ
เจาหนาที่เขา
รวมกิจกรรม
ตามกลุม
ศาสนา
มากกวา 
70% 

เจาหนาที่มี
ความสุขในการ
ทํางานประเมิน
จาก
Happinometer 

เจาหนาที่รวมทําบุญ ประมาณ 
5000 บาท 

15-
ต.ค.-
63 

        

6.ทําบุญ
ประจําป 
โรงพยาบาล
อาวลึก(ศาสนา
อิสลาม) 

เพ่ือสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และสรางเสริมขวัญกําลังใจ 

นางรอแฮนิง วาเฮง/
นางรุสลา  กะหรีม 

รอยละของ
เจาหนาที่เขา
รวมกิจกรรม
ตามกลุม
ศาสนา
มากกวา 
70% 

เจาหนาที่มี
ความสุขในการ
ทํางานประเมิน
จาก
Happinometer 

15-
ต.ค.-
63 

        

7.เดิน-วิ่ง กาว
ดวยธรรม ของ
มูลนิธิสมเด็จ
พระสังฆราช 

เพ่ือหารายไดสําหรับการดูแล
รักษาอาคารสกลสังฆปริณายก
ที ่14  และหางบประมาณ
พัฒนาการดูแลผูปวย 

คณะกรรมการมูลนิธิ
ฯ 

รายได 1.2 
ลานบาท 

ไดจัดหา
เครื่องมือ
ทางการแพทย
ตามเปาหมาย
และไดดูแล
อาคารตาม
เปาหมาย 

รายไดจากการขายเสื้อ
โครงการกาวดวยธรรม 
52000 บาท 

/ /     

8.เย่ียมบาน
เจาหนาที่
สงเสริม 
สงเสริม
กําลังใจ กรณี
ปวยรุนแรง 

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ
เจาหนาที่  

กลุมงานการพยาบาล เจาหนาที่ที่
ปวยหนัก
ไดรับการ
เยี่ยมทุกราย 

สรางความ
ผูกพันธระหวาง
เจากนาที่ภายใน
องคกร 

เงินบริจาคจากคณะ
กรรมการบริหารและเจาหนาที่
ที่มีวันเกิดในชวงเดือนนั้น 

/         

      



9.สงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ในกลุมของ
เจาหนาที่ทุก
วันพุธ 

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เจาหนาที่กลุมเสี่ยงที่รอบเอว
เกินมาตรฐาน 

HRD เจาหนาที่
กลุมเสี่ยงท่ีมี
รอบเอวเกิน
มาตรฐานทุก
คนไดรับการ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 
100% 

อัตราการปวย
รายใหมของโรค
เรื้อรังในกลุม
เจาหนาที่ไมมี  
ในปงบประมาณ 
2564 

- / / /   

10.การจัดการ
ความรูและ
การประกวด 
Bright spot  
เพ่ือหาผลงาน
เดนประจําป 

เพ่ือคนหานวัตกรรมของ
โรงพยาบาล 

ศูนยคุณภาพ มีสงผลงาน
เขารวม
ประกวด 
จํานวน 10  
เรื่อง/ป 

ผานการ
ประกวดเรื่องเลา
ระดับจังหวัด 

2000 บาท  จากเงินบํารุง
โรงพยาบาล 

  มี.ค. 
64 

    

รวม         61000 บาท           

           

 
 ลงชื่อ     นางสาวสุภาณ ี ไหลภาภรณ      ผูเสนอแผน      ลงชื่อ    นายสมบูรณ  บุญกิตติชัยพันธ     ผูอนุมัติแผน 

  

 
( นางสาวสุภาณี  ไหลภาภรณ  ) ( นายสมบูรณ  บุญกิตติชัยพันธ  ) 

  
 ตําแหนง  ทันตแพทยชํานาญการ ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) 

  

 
ประธานชมรมจริยธรรม รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลอาวลึก 

  

 
วันที่   4   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 วันที ่ 4   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

  


