
ปฏิทิน “ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลเวียงหนองลอง Strong” จงัหวัดลําพูน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เวลา โครงการ จุดประสงค (purpose) ผลลัพธ (performance) งบประมาณ หมายเหต ุ
ทุกวันอังคาร โครงการตักบาตรทุกวันอังคาร 1. สงเสริมการทําความดีเพื่อสุขภาพกาย จิต วาจา 

2. สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
- เจาหนาท่ีรวมกิจกรรมตักบาตร 
เปาหมายทุกสัปดาห (รอยละ 100) 

ไมม ี  

ทุกเดือน กิจกรรม “ทํางาน ดวยใจ” ใหรางวัลกับเจาหนาท่ีที่มีความประพฤติซื่อสัตยใน
การเขา – ออกงาน 
ผูสแกนน้ิวมือหรือลงชื่อเขา – ออกงานตาม
ขอกําหนด (ไมสาย ไมลงกอนเวลา) จะไดรับ 
- ใบประกาศเกียรติคุณ ประจําเดือน 
- รางวัลประจําป 
- ขึ้นบอรดชื่นชม “คนทํางาน ดวยใจ” ตามอัต
ลักษณ รพ.เวียงหนองลอง “ซื่อสัตย รับผิดชอบ มี
น้ําใจ” 

- ไดบุคคลที่เปนแบบอยาง “ทํางาน 
ดวยใจ” เปนผูท่ีมีพฤติกรรมซื่อสัตย
ตอเวลาทํางาน 

500  

ทุกวัน กิจกรรม “ทําดี มีคนชม” 1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรใหบริการดวยหัวใจ 
Service Mind 
2. เพื่อใหเจาหนาที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี
ตอคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพื่อสงเสริมใหผูที่บริการดวยหัวใจ ไดมีความ
ภาคภูมิใจและมีคุณคาในตนเอง 
4. เพื่อบริหารความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
5. เพื่อสรางจิตสํานึกดีตอการเปนผูใหบริการและทํา
ใหมีจริยธรรม มีความโอบออมอารียชวยเหลือผูอ่ืน 
และสงผลดานบวกตอตนเอง, ครอบครัว, 
ผูรับบรกิาร, และชุมชน 
6. เพื่อใหเกิดภาพลักษณเกิดความประทับใจตอ
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 
 
 

- ไดบุคคลเปนแบบอยาง “ทําดี มีคน
ชม” ท่ีเปนผูบริการดวยใจ 

ไมม ี  



  7. เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีใหบริการดวยหัวใจเปน
แบบอยางของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล 
8. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงาน 

   

อังคารที่ 2 
ของเดือน 

โครงการโรงทานยิ้ม Smile ยิ้ม
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม 

1. เพื่อเปนแบบอยางในการใหทาน 
2. เพื่อบริหารความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
3. เพื่อสรางจิตสํานึกดีตอการเปนผูใหบริการและทํา
ใหมีจริยธรรม มีความโอบออมอารียชวยเหลือผูอื่น 
และสงผลดานบวกตอตนเอง, ครอบครวั, 
ผูรับบริการ, และชุมชน 
4. เพื่อใหเกิดภาพลักษณเกิดความประทับใจตอ
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
5. เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมเดือนเกิดของเจาหนาที ่
6. เพื่อใหเจาหนาที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี
ตอคุณธรรม จริยธรรม 

1. ผูรับบรกิารพึงพอใจตอการ
ใหบริการ 
2. เจาหนาทีเ่รยีนรูการให ทําใหมี
จิตใจเอ้ืออารีย สงผลตอพฤติกรรม
บริการท่ีประทับใจ 
3. ลดอัตราการรองเรียนจาก
พฤติกรรมการใหบรกิารของเจาหนาที ่
4. เอกชน / ชุมชน มีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงพยาบาล 

ไมม ี  

ทุกเดือน โครงการตรวจสอบพฤติกรรม
การมาปฏิบัติราชการประจาํวัน 
(รายงานเปนประจําเดือน) 

1. ตรวจสอบพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ เชน มาสาย, กลับกอน 
2. ปองกันความเส่ียงเจาหนาท่ีประพฤติผิดวินัย 

1. นําขอมูลมาประเมินเพื่อพิจารณา
ผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

ไมม ี  

ทุกวัน โครงการสรางเครือขาย “ไมนิ่ง
เฉย ไมทน ตอการทุจริต” 

- ชองทางการแจงขาวสารการทุจริต eform 
(โปรแกรม online “แจงขาวสารการทุจริต 
คอรรัปชั่น รพ.เวียงหนองลอง”) 
 
 

- มีชองทางการเปนสมาชิกและ
รายงานขอมูลขาวสารการตอตานการ
ทุจริตและเชิดชูคนมีคุณธรรม 

ไมม ี  

 
 
 
 
 



ป 2565 กิจกรรม “คนดี ศรี รพ.เวียง
หนองลอง” 

ไดตนแบบคนดี ศรี รพ.เวียงหนองลอง ไดตนแบบคนดี ศรี รพ.เวียงหนอง
ลอง เพ่ือเปนตัวแทน                
“คนดีศรีสาธารณสุข” 

  

ก.พ. 2565 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
คุณธรรม 

1. เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเพิ่มแรงบันดาลใจใน
การทํางาน 
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีจิตอาสาและมี
พฤติกรรมการบริการท่ีด ี
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรยีนรู
แบบอยางการทํางาน 

- ผูเขารับการอบรมไมมีพฤติกรรม
การบริการที่ไมดีและไมทาํใหเกิดขอ
รองเรียน รวมท้ังผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ไมม ี  

เม.ย. – ก.ย. 
2565 

โครงการอบรมใหความรู
คุณธรรมและความโปรงใส 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเปนผู
ที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
3. เพื่อสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีตอการ
เปนผูมีคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
4. เพือ่สรางกิจกรรม กระบวนการใหเอ้ือตอการ
สงเสริมวัฒนธรรมในองคกรและเสริมสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1. การประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใส (ITA) ของรพ.เวยีงหนองลอง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานการ
ประเมินไมนอยกวารอยละ 90 
2. เจาหนาที่มีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงาน 
3. เจาหนาที่มีการรวมกลุมเพื่อยึดม่ัน
คุณธรรมและโปรงใสและไมทนตอ
การทุจริต 

ไมม ี  

พ.ค. – ก.ย. 
2565 

โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตภายในกาย จิต 
แจมใส 

1. นําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
2. เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันของกลุมเปาหมาย 
3. เพื่อออกกําลังจิต เสริมสรางสติ และสมาธ ิ

- บุคลากรมีความสุขใจ นําไปสู
สุขภาพกาย ใจ และเรื่องงาน 
 

ไมม ี  

เม.ย. 2565 โครงการสงเสริมคุณธรรม 
เสริมสรางสุขภาพ และทําบุญ
ประจําป 

1. เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่ออนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย 

- เจาหนาท่ีมีขวัญกําลังใจที่ดี ในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

ไมม ี  

มิ.ย. 2565 โครงการเรื่องเลาความด ี - แลกเปลี่ยนเรียนรูการเลาความดี กระตุนให
เจาหนาท่ีทําความด ี

- ไดรับประกาศเกียรติคณุเร่ือง “ให
พลัง สรางอาชพี” 

ไมม ี  

 
 
 
 



ก.ค. 2565 โครงการถวายเทียนพรรษา - สรางจิตสํานึกเจาหนาที่ใหไมลืมประเพณีและวัน
สําคัญทางศาสนา 
- อนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณไีทยใหคงอยู 

- เจาหนาสาํนึกดี ประพฤติดี และ
อนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณีไทยใหคง
อยู 

5,000 เงินบํารุง 

ก.ค. 2565 โครงการทําดีเพื่อพอ (Big 
Clean Day) 

1. สรางจิตสาํนึกที่ดีใหเจาหนาที ่
2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

- เจาหนาที่มีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม ไมม ี  

ส.ค. 2565 โครงการทําดีเพื่อแม (ปลูก
ตนไม) 

1. สรางจิตสาํนึกที่ดีใหเจาหนาที่ตอสิ่งแวดลอม 
2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

- เจาหนาที่มีจิตสํานึกที่ดีตอการ
อนุรกัษธรรมชาต ิ

ไมม ี  

ทุกเดือน โครงการมาตรการประหยัด
พลังงาน 

1. สงเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน รักษ
สิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมการทําดีเพื่อรักษพลังงาน 

- มีการตรวจสอบและกระตุนจิตสํานึก
ดีในการประหยัดพลังงาน 

ไมม ี  

ทุกไตรมาส โครงการตรวจสอบระบบการ
จัดซื้อจัดจาง 

1. เพื่อความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
2. เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัสดุปฏิบัติ
ถูกตองตามระเบียบ 

- ไมปฏิบัติผิดระเบียบ 
- ไดพัสดุถูกตองตรงตามคุณลักษณะที่
ตองการ คุมคาตอการใชงานและเกิด
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน 

ไมม ี  

 
 
 
 
       (นายชินพันธ   เลือดนักรบ)     (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
            นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ               นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

     ผูเขียน/ผูเสนอแผน          ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
         ผูอนุมัติแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


