
 
 

 แบบฟอร์มที่ 1 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสว่นภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
 

ชื่อชมรม  “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง”          หน่วยงาน  โรงพยาบาลแม่ทา  สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดลำพูน 
สถานที่ตั้ง  238 หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  51140 
ชื่อผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   โทรศัพท์  062-9407979 
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน  144  คน 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน 
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  จำนวน  12  โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566   รวม  13,500  บาท 
  * จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  13,500  บาท 
  * จากเงินงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  0  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
1. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทา ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธา

ใหแ้ก่ผู้รับบริการ 
3. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
1. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทา ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่

ผู้รับบริการ 
3. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
4. บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดีมีจิตบริการและการดำเนินชีวิตพอเพียง  



 
 

รายละเอียดของกิจกรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
หน่วยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณทีใ่ช้ ระยะเวลาดำเนินการ  
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชงิ
คุณภาพ 

งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 
1 

(ตค - ธค 
65) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
66) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
66) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
66) 

1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
โรงพยาบาล 

1. เพื่อให้มีการดำเนินการและมี
รายชื่อสมาชิกเป็นปจัจุบัน 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
 

คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 
จำนวน 8 คน 

 -      

2. ทบทวนการจัดตั้งชมรม
คุณธรรมจริยธรรม 

1. เพื่อให้มีการดำเนินการและมี
รายชื่อสมาชิกเป็นปจัจุบัน 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
 

 นโยบายดา้น
คุณธรรมจำนวน 
7 ข้อ 

-      

3. ทบทวนนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

1.เพื่อให้มีการจัดทำนโยบาย
คุณธรรม จรยิธรรมโรงพยาบาล
แม่ทาให้เป็นปัจจุบัน 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
 

 นโยบายดา้น
คุณธรรมจำนวน 
7 ข้อ 

-      

4. ประกาศนโยบายคุณธรรมของ
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลแม่ทา 

1.เพื่อสร้างพื้นฐานจิตสำนึกใน
การประพฤติ ปฏิบัติ อยู่บนหลัก
คุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง 
มีวินัย สุจรติ จิตอาสา กตัญญู" 
2.เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานคุณธรรมสู ่
โรงพยาบาลคุณธรรมที่ยั่งยืน  

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
 

1. ผอ.รพ.แม่ทา 
2. ทีมนำ 18 คน 
3. จนท.รพ. 100 
คน 

บุคลากรทุกคนม ี
จรรยาบรรณที่ด ี
สามารถทำงาน 
ร่วมกันอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
มคีวามยุติธรรม 
ให้บริการได้เต็ม
สติปัญญา 

งบเงินบำรุง 
- ป้ายไวนิล 
จำนวน 1 ผืน 
1,000 บาท 

     

5. กิจกรรมค้นหาคนต้นแบบ
คุณธรรม 5 ประการ 5 ต้นแบบ  

1) บุคคลต้นแบบ  “พอเพียง” 
2) บุคคลต้นแบบ  “มีวินัย” 
3) บุคคลต้นแบบ  “สุจรติ” 
4) บุคคลต้นแบบ  “จิตอาสา” 
5) บุคคลต้นแบบ  “กตัญญู” 

1.เพื่อหาบุคคลต้นแบบ
คุณธรรม 5 ประการ 5 ต้นแบบ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีมี
ความประพฤติ ปฏิบัติ เป็น
ต้นแบบคนคุณธรรม 5 ประการ 

5 ต้นแบบ 
 

  คัดเลือกบุคคล
ต้นแบบทุกรอบ 
6 เดือน จำนวน  
10 คน/ปี 

-      



 
 

รายละเอียดของกิจกรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
หน่วยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณทีใ่ช้ ระยะเวลาดำเนินการ  
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 
1 

(ตค - ธค 
65) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
66) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
66) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
66) 

6. กิจกรรมค้นหาเจ้าหน้าท่ี 
ที่ประพฤติปฏิบตัิดี มีศลีธรรม  
มีจิตบริการ เป็นผู้ให้และทำ
คุณประโยชน์ให้กับสังคม  
"คนดี ศรี รพ.แม่ทา" 

1. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้
เจ้าหน้าท่ีที่มีพฤติกรรมยดึมั่น 
เชื่อมั่น และมีจติสำนึกดี ต่อ
คุณธรรม จรยิธรรม  
2. มอบเกียรติบตัรให้กับ จนท.ที ่
ที่มีพฤติกรรมยึดมั่น เชื่อมั่น และ
มีจิตสำนึกดี ต่อคณุธรรม 
จริยธรรม ประจำปี 666 
3. เพื่อคดัเลือกตัวแทนส่งระดับ
จังหวัด "คนดี ศรสีาธารณสุข" 
ประจำปี 2566 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
ร่วมกับ คกก.
บริหารและทีม
นำ รพ. 

1. ข้าราชการ 
จำนวน 1 คน 
2. ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 1 คน 

 -      

7. โครงการอบรมการดำเนินการ
ทางวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลแม่ทา ประจำปี 
2566 

1. เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรม 
ตระหนักในหน้าท่ีรับผดิชอบบน
ศีลธรรม จริยธรรมและมีวินัย 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้เจา้หน้าท่ี
กระทำผดิวินัย 
3.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้
บุคลากรมีความรู้ด้านวินยั 
จริยธรรม/กฎหมายในการ
ประกอบวชิาชีพ 
 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
 

เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาวินัย
รวมทั้งการป้องกัน
มิให้กระทำผิดวินัย 
จำนวน 30 คน 

ไม่มีข้อร้องเรียน 
บุคลากรด้าน 
จริยธรรม วินัย 
ข้าราชการ 

 งบเงินบำรุง 
1.ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม1 มื้อ 
จำนวน 30 คน 
ๆ ละ 90 บาท 
2.ค่าตอบแทน
วิทยากร 3 ชม.ๆ 
ละ 600 บาท 
3.ค่าใช้จ่าย
เดินทางวิทยากร
500 บาท 

     

 



 
 

รายละเอียดของกิจกรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทา จงัหวัดลำพูน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
หน่วยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณทีใ่ช้ ระยะเวลาดำเนินการ  
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 
1 

(ตค - ธค 
65) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
66) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
66) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
66) 

8. โครงการทำบุญโรงพยาบาล 
แม่ทา ประจำปี 2566 

1. เพื่อสืบสานประเพณี จารีต
ประเพณีท้องถิ่น และองค์กร 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
ร่วมกับ คกก.
บริหารและ   
ทีมนำ รพ. 
 

เจ้าหน้าท่ีร่วม
ทำบุญประจำปี
จำนวน  100 คน 

บุคลากรเกิด
ความสุขทางใจ 

-      

9. โครงการประเพณสีงกรานต์
และวันผูสู้งอายุ ปี 2566 

๑. เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณีรดนำ้ดำหัวและประเพณี
วันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่
สืบไป 
๒.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ 
เคารพความกตัญญตู่อผูสู้งอายุ
ขององคก์ร 
๓. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ตระหนัก
ถึงความสำคัญของผูสู้งอายุและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 
๔. เพื่อให้เกิดการความสามัคคี 
และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ 
ของผู้อาวุโสกับผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
ร่วมกับ คกก.
บริหารและทีม
นำ รพ. 

เจ้าหน้าที่ร่วม
กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ และ
ร่วมดำหัวในวัน
ผู้สูงอายุ จำนวน 
100 คน 

บุคลากรเกิด
ความสุขทางใจ 

-      

 
 

 



 
 

รายละเอียดของกิจกรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
หน่วยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณทีใ่ช้ ระยะเวลาดำเนินการ  
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 
1 

(ตค - ธค 
65) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
66) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
66) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
66) 

10. กิจกรรมร่วมพิธีวันสำคัญของ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
(ทำบุญตักบาตร ราชพิธี จิตอาสา) 
1) วันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช วันที ่13 ตลุาคม
2565 
2) วันปิยะมหาราช วันท่ี 23 
ตุลาคม 2565 
3) วันชาติไทย/วันพ่อ วันท่ี 5 
ธันวาคม 2565 
4) วันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเดจ็
พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 
2566 
5) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ 
รัชกาลที่ 10 
6) วันแม่แห่งชาติ วันท่ี 12 
สิงหาคม 2566 

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคณุ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร 
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ  
และยกย่องบทบาทของพ่อที่ม ี
ต่อครอบครัวและสังคม  
3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกใน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตน 
5. เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุต่อสถาบันกษัตรยิ ์
6. เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม ่
และยกย่องบทบาทของแม่ที่ม ี
ต่อครอบครัวและสังคม 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
ร่วมกับ คกก.
บริหารและทีม
นำ รพ. 

ผู้อำนวยการ และ
เจ้าหน้าท่ีร่วม
กิจกรรม จำนวน 
10 คน 

บุคลากรเกิด
ความสุขทางใจ 

เงินบำรุง 
- ค่าพวงมาลา  
4,500 บาท 
-พานพุม่เงินทอง 
3,000 บาท 

     

11. กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา 
“อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระ
ธรรมบารม ี

1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติทีด่ี
ตามหลักธรรมทางศาสนาให้กับ 
บุคลากร 

คกก.บริหารและ
ทีมนำ รพ. 

เจ้าหน้าท่ีร่วม
กิจกรรม จำนวน 
5 คน/ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพึง
พอใจ 

- 
 

    

 
 
 



 
 

รายละเอียดของกิจกรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
หน่วยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณทีใ่ช้ ระยะเวลาดำเนินการ  
หมายเหต ุผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

งบประมาณที่ใช้ ไตรมาส 
1 

(ตค - ธค 
65) 

ไตรมาส 
2 

(มค - มีค 
66) 

ไตรมาส 
3 

(เมย - มยิ 
66) 

ไตรมาส 
4 

(กค - กย 
66) 

12. โครงการ "บวร On Tour" 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทำบุญวันเกดิและ
เจ้าหน้าท่ีทั่วไปได้ร่วมทำ 
บุญ 
1) ทำบุญกับวัด                    
2) แจกขนม,อาหารใหน้ักเรียน 
3) เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 
4) เยี่ยมและแจกของดำรงชีพแก่
ผู้ป่วยท่ีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
แม่ทา 

1) เพื่อสร้างจติสำนึกดีต่อการ
เป็นผู้ให้และทำให้มีจริยธรรม  
มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือ
ผู้อื่น และส่งผลด้านบวกต่อ
ตนเอง, ครอบครัว, ผู้รับบริการ 
และชุมชน                
2) เพื่อร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงพยาบาล-บ้าน-วัด-
โรงเรียน                                
3) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหเ้กิด
ความประทับใจโรงพยาบาล 
แม่ทา  
4) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเจา้ของวัน
เกิดประจำเดือน มีโอกาสทำบญุ
ร่วม 

คณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม 
ร่วมกับ คกก.
บริหารและทีม
นำ รพ. 

-เจ้าหน้าท่ี รพ.
แม่ทา 10 คน           
-จำนวน 1 ครั้ง/
เดือน 

บุคลากรเกิด
ความสุขทางใจ 

-      

          
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ       ผู้เสนอแผน 
(นายอรรถพล  นาคทอง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทา 

ลงชื่อ                      ผู้อนมุัติแผน 
(นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์) 

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



 
 

หมายเหตุ  1. จัดส่งแผนปกบิตัิการฯให้ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์moph.moral@gmail.com  ภายในวันที่ 15 พ.ย.65
    2. แผนปฏิบัติการฯ ต้องมีกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนา / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 
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