
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ชื่อชมรม  LANGU STRONG  หน่วยงาน       โรงพยาบาลละง ู  

สถานที่ต้ัง      ๑๙๔  หมู่ที่ ๖  ต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล    

ชื่อผู้ประสานงาน     นางกิรณา  นองมณ ี โทรศัพท์     ๐๙ – ๕๔๙๑ – ๖๕๙๔  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน     ๓๑๒     คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย     ๓๑๒     คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕       ๕       โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รวม     ๑๐๑,๐๐๐     บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     ๑๐๑,๐๐๐     บาท 

• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน       –   บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ทางชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลละงู มีการด าเนินการขับเคลื่อนชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล  

• บุคลกรทุกระดับ มีจิตส านึกและทันคติที่ดีต่อองค์กร ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่งๆ ประกอบด้วย การจัดรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, การส่งเสริมวินัยด้วยคุณธรรม  

• การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้, สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นทุกรูปแบบ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร  
จากทุกกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม                

• ไม่พบการทุจริตคอรัปช่ันในโรงพยาบาลละงู               

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูค้นคุณธรรม จริยธรรม ปีละ ๒ ครั้ง             

ระยะเวลาที่ด าเนินการ    ๑๒ เดือน 



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

• บุคลากรโรงพยาบาลละงู ไม่มีพฤติกรรมหรือถูกร้องเรียนในเรื่องของการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ  

• ยกระดับจิตใจของบุคลากรให้มีคณุธรรม จริยธรรม ทั้งในการปฏิบตัิงานและการใช้ชีวิต และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม  

• ชมรมจรยิธรรมของโรงพยาบาลละงู มีการขับคลื่อนชมรมฯ อย่างตอ่เนื่อง ยั่งยืน จ านวน ๑ ชมรม  

•   
 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ที่ใช้(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหต ุ
ผลลัพธ์เชิง 
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง 
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

๑. ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการชมรม
จริยธรรม ชมรม LANGU STRONG 

 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสว่นร่วมในการเฝ้าระวัง
การท างานไม่โปร่งใส ขัดต่อจริยธรรมและ

คุณธรรมของ รพ. 

คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรม 

        

๒. จัดประชุมอบรมหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

    ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

๓. กิจกรรมการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 
- ตลาดนัดสีเขียว 
- การจัดการขยะ 
- อาหารปลอดภัย 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ Green & Clean 
ให้กับชุมชน และ หนว่ยงานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความพอควร พอดี  
พอกิน ไม่เบียดเบยีนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

งานอาชีวอนามัย
(คณะกรรมการHPH 
ของโรงพยาบาล) 
น.ส.ฮาวา มัจฉา 
นายฟารุก สาดีน 

มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงตามที่
ก าหนด 

การลดภาวะโลก
ร้อน 

 
ความปลอดภยั

จากวัตถุ ดิบที่น า 
มาใช้ ประกอบ

อาหาร 
 

ชุมชนน าเกษตร
อินทรีย์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๙,๐๐๐ ๓ ครั้ง ๓ ครั้ง 
๑๐,๐๐๐ 

๓ ครั้ง ๓ ครั้ง 
๙,๐๐๐ 

 



กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ที่ใช้(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหต ุ
ผลลัพธ์เชิง 
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง 
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

๔. กิจกรรมความมีวินยั 
- การมาปฏบิัติงานตรงเวลา 
- การสวมหมวกกันนอ๊ค คาดเข็มขัด
นิรภัย 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรปฏบิัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ วินัย กฎกติกาขององค์กร สังคม 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

บุคลากรเคารพ
กฎ กติกาของ
สังคม และ 
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่

ก าหนด 

บุคลากรเป็นผู้มี
วินัยแก่ตนเอง 
สังคม และ 
ประเทศชาติ 

      

๕. กิจกรรมความซ่ือสัตย์สุจริต 
- การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส 
- การบริการด้วยความโปร่งใส 
- การเผยแพร่การท าความด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความซ่ือตรง 
ซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง และ

ต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการ รพ. 
คุณธรรมจริยธรรม 

บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

 
ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกบัความไม่
โปร่งใสในการ

ให้บริการ 
 

เผยแพร่การท า
ความดี 

บุคลากรเป็นผู้ที่
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
ยึดมั่นในความ

ถูกต้อง และ เป็น
แบบอยา่งในการ

ท าความด ี

๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  



กิจกรรม วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
ที่ใช้(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหต ุ
ผลลัพธ์เชิง 
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง 
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔  

๖. กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความด ี
ด้วยหวัใจ” 
- การสมัครและเข้าร่วมกจิกรรมจิต
อาสา 
- การผ่าตัดตาต้อกระจกใส่เลนส์แกว้ตา
เทียมให้กับผู้ยากไร้ในอ าเภอละงูและ
อ าเภอใกล้เคียง 
- การเผยแพร่กจิกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ให้กบั
ประชาชน 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ท าความดี
เพื่อความดี ชว่ยเหลือเกือ้กูลสังคม และ

ผู้คน 
 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้ามีจิตอาสาในการท า
ความดี 

คณะท างาน
คณะกรรมการ

โรงพยาบาลคุณธรรม
จริยธรรม 

 
เวชกรรมชุมชน 

บุคลากรสมัคร
เป็นจิตอาสา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

บุคลากร ท า
ความดี เพื่อ

ความดี 

      

๗. กิจกรรมการยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนา 
- การท าบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ที่ ๑ 
ของเดือน 
- การท าบุญ รพ. ทั้ง ๒ ศาสนา 
 
 

เพื่อยกระดับจิตใจของบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรม

จริยธรรม 

บุคลากรท าบุญ
ตักบาตรทุกครั้ง
ในวันส าคัญ และ 
ท าบุญตักบาตร

ทุกเดือน 

ยกระดับจิตใจ
ของบุคลากรให้มี

คุณธรรม 
จริยธรรม ทั้งใน
การปฏิบัติงาน
และการใช้ชีวิต 

      

 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน 
(นางกิรณา  นองมณี) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 
(นายปวิตร  วณิชชานนท์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เช่ียวชาญ) 
โรงพยาบาลละง ู

วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 


