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ชื่อชมรม  ชมรม STRONG ทำดีด้วยใจ โรงพยาบาลภักดีชุมพล หน่วยงาน            โรงพยาบาลภักดชีุมพล  

สถานที่ต้ัง   ๑๖๐ ม.๓ ตำบล เจาทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภมู ิ
ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวปานจิตร หมอกชัย โทรศัพท์   ๐๙๓-๕๗๒๕๐๐๕  

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

๑. โครงการพัฒนาธรรมาภิ
บาลของบุคลากร
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ธรรมาภิบาล
ขององค์กร ๙ หลัก  
๒. เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ทุก
ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงพยาบาล 

กรรมการ 
บริหาร

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้ารับการอบรม 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน
เกณฑ์ประเมินความรู้
ความเข้าใจในระดับดี 
มากกว่าร้อยละ ๘๐   

 

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเขา้ใจ
การดำเนินงานธรรมาภิบาลของ
โรงพยาบาลและระเบียบวินยั
เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุข  
๒. เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานถกูต้อง 
ยึดหลักธรรมาภิบาลและระเบียบ
วินัยเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุขในการปฏิบัติงานและ
สร้างจริยธรรมให้ตนเองและ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

๔,๐๐๐ 
บาท 

/     

๒. กิจกรรมโรงพยาบาลภักด ี
ดี เด่น อย่างไร? จากใจเรา
และผู้รับบริการ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที ่บอกเล่า 
ความดี สิ่งที่เรามองเห็น
และชุมชนมองเห็น ของ
ตนเอง หน่วยงานและ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

กรรมการ 
บริหาร

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้าร่วมกิจกรรมภายใน
โรงพยาบาลและระดับ
อำเภอ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล
รับทราบนโยบายโรงพยาบาล
คุณธรรมแจกแจงพฤติกรรม
ตามอัตลักษณ์ นำสูก่ารปฏิบัต ิ

    /  

แบบฟอร์มที่ 1 



๓. สมาธิดี มีสต ิพร้อม
ให้บริการ 

- เพื่อสร้างพลังจิตให้
ตนเองเข้มแข็ง มีสติใน
การทำงาน 
- เพื่อให้เจา้หน้าที ่มีศีล 
สมาธิและปญัญา ในการ
ดำเนินชีวิตทั้งการทำงาน
และการครองเรือน ครอง
ตน 

กรรมการ 
บริหาร

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

ร้อยละ ๙๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมบริการที่ดี 
ใส่ใจผู้รับบริการ มีสมาธิในการ
ดูแลผู้รับบริการ 
- ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินชีวิต 

    /  

๔. กิจกรรมวันสำคัญสู่การ
มอบความรัก เอาใจใส่ผู้สูง
วัย ร่มโพธิ์ร่มไทรชาวภักด ี

- เพื่อให้เจา้หน้าที่ได้
แสดงความกตัญญูกับ
ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้อาวุโส
ในโรงพยาบาล 
- เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรม 

งานปฐมภูมิ
และองค์

รวม
โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

ร้อยละ ๙๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้าร่วมกิจกรรม 

- ออกเยี่ยมผู้สูงอายุถึงที่บ้าน 
พร้อมทั้งดูแลรักษาในเวลาที่
เจ็บป่วย 
- มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น 
- ดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุผ่าน
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอภักดีชุมพล 

๑๐,๐๐๐ / / / /  

๕. กิจกรรม Green and 
Clear Hospital  
 

- เพื่อให้เจา้หน้าที่มีสว่น
ร่วมในการทำความ
สะอาดหนว่ยงาน 
โรงพยาบาล 
- เพื่อให้เจา้หน้าที่มีสว่น
ร่วมในการสร้างพื้นที่สี
เขียว 
- เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ในองค์กร 

กรรมการ 
บริหาร

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หน่วยงานใน
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
ดำเนินการปลูกผัก ทำ
นาข้าว ปลูกดอกไม้และ
ต้นไม้ 

หน่วยงานทกุแห่ง สะอาด 
สวยงาม ร่มร่ืน มจีุดนั่งรอบริการ
และพักผ่อนที่เหมาะสม 

 / / / /  

๖. โครงการคนดี องค์กรดี 
ไทภักดีชุมพล ทำดีตามรอย
พ่อ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อให้เจา้หน้าที่มีสว่น
ร่วมในการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เพื่อให้เจา้หน้าที่ทกุคน
มีความเข้าใจสถานภาพ
ทางการเงินของ
โรงพยาบาลและ
ดำเนินงานเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย 

กรรมการ 
บริหาร

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้ารับการอบรม 

- โรงพยาบาลเป็นต้นแบบในการ
ผลิตอาหารปลอดภัย ทำนาปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
- เพิ่มรายได้ ลดรายจา่ยโดยไม่
กระทบการใหบ้ริการต่อ
ประชาชนและคงคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 / / / /  



๗. โครงการโรงพยาบาล
คุณธรรม ส่องใจไทภักดี 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

- โรงพยาบาลภักดีชุมพล
เป็นองค์กรต้นแบบของ
การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรม 
- เพื่อเป็นการเผยแผ่
ความดีของบุคคล 
หน่วยงาน องค์กร แก่
สาธารณชนและ
หน่วยงานอื่นๆ ในอำเภอ
ภักดีชุมพล 

กรรมการ 
บริหาร

โรงพยาบาล
ภักดีชุมพล 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้าร่วมกิจกรรม 
- จำนวนเครือข่าย
ภายนอกองค์กรที่เข้า
ร่วมดำเนินการองค์กร
คุณธรรม 
- โรงพยาบาลภักดีชุม
พลส่งประเมินผลงาน
องค์กรคุณธรรมระดับ
จังหวัด , เขต , ประเทศ 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

- ทุกหนว่ยงานในโรงพยาบาล
ภักดีชุมพลมีการพัฒนาหนว่ยงาน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ทุกหนว่ยงานในโรงพยาบาล
ภักดีชุมพลมีเวทีในการนำเสนอ
ผลการพัฒนาหนว่ยงานคุณธรรม
ต่อบุคคล หน่วยงานภายนอก 
เพื่อสร้างพลังในการดำเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
- บุคคลและหนว่ยงานภายนอก
โรงพยาบาลภักดีชุมพลรว่มเป็น
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมเพื่อการบริการ
ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- ส่งผลงานดีเด่นและคนดีศรีภักดี
ชุมพลเข้าประกวดระดับจังหวัด 
เขต และประเทศ 

    /  

รวม           

 
 

           ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติแผน 
   

    (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล) 
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                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
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