แผนปฏิบัติการพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ ปี 2561
อัตลักษณ์

ข้อปฏิบัติตามอัตลักษณ์

กิจกรรมของข้อปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การประเมินผล

1.
1.1 ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบ ๑. ข้อมูล 43 แฟ้ม (รายเดือน)
1. กาหนดวันส่งรายงาน
ต.ค.-ก.ย. 61 1. ประมวลผลและกากับ
๒. การเงินและวัสดุคงคลัง (รายเดือน) 2. จัดทาแบบบันทึกการส่ง
ติดตามการส่งรายงาน
๓. สรุปผลงานประจาปี (รายปี)
รายงานแต่ละอย่าง
3. ติดตามการส่งรายงานใน
วันประชุมประจาเดือน
1.2 รักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 1. จัดสถานบริการตาม
ต.ค.-ก.ย. 61 1. ประเมินตามเกณฑ์ 5
เกณฑ์ 5 ส.
ส. ก่อนและหลัง
2. จัดกิจกรรม Healthy
ดาเนินการในเดือน มิ.ย.
Workplace
และ ก.ย. 61
3. สื่อสารภาพกิจกรรม และ
2. ประเมินตามเกณฑ์
ข้อความ ผลงานที่เหมาะสม
Healthy Workplace ก่อน
ผ่านสื่อออนไลน์
และหลังดาเนินการใน
เดือน มิ.ย. และ ก.ย. 61
3. มีภาพกิจรรมสุขภาพ
ปรากฏทางสื่อออนไลน์
ทุกสัปดาห์
1.3 ประหยัดและรักษาทรัพย์สิน
1. ประหยัดไฟฟ้าใน
ต.ค.-ก.ย. 61 1. เปรียบเทียบค่า
ของหน่วยงาน
หน่วยงาน
กระแสไฟฟ้ารายเดือน
2. ประหยัดกระดาษ
2. เปรียบเทียบอัตราการ
3. คัดแยกขยะ ให้ถูกต้อง
ใช้กระดาษในปีที่ผ่านมา
4. ไม่ใช้กล่องโฟมในการ
3. บันทึกรายได้จากการ
บรรจุอาหารในหน่วยงาน
ขายขยะที่คัดแยกได้
(ใช้วัสดุธรมมชาติ)
4. ไม่มีปรากฏในการใช้
กล่องโฟมในหน่วยงาน

ผลลัพธ์/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
ระดับอาเภอ

1. ส่งรายงานตาม
กาหนด ครบถ้วน
ถูกต้อง

ทีม IM และทีม
บริหารทั่วไป

1. หน่วยงานมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

ทีม 5 ส และ
ENV

ทีมบริหารงาน
1. ค่าไฟฟ้าไม่
ทัว่ ไป
เพิ่มขึ้นเกินควร
2. ปริมาณการใช้
กระดาษลดลง
3. ขยะถูกคัดแยก
4. ทุกสถานบริการ
ไม่ใช้ก่องโฟมบรรจุ
อาหารในงานต่างๆ

อัตลักษณ์

ข้อปฏิบัติตามอัตลักษณ์

2. สามัคคี 2.1 ทางานเป็นทีม

3. มีวินัย

กิจกรรมของข้อปฏิบัติ
ระยะเวลา
ตามอัตลักษณ์
ดาเนินการ
1. ออกเวชปฏิบัติครอบครัว ต.ค.-ก.ย. 61
และชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ
2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัดขึ้น

ผลลัพธ์/ผลที่คาด ผู้รับผิดชอบ
ว่าจะได้รับ
ระดับอาเภอ
1. รายงานผลการ
1. ออกปฏิบัติงาน ทีม HRD
ปฏิบัติงาน ทุกเดือน
โดยทีมสหวิชาชีพ
2. ภาพกิจกรรมและการ ตามแผน
บันทึกเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2.มีจนท.ทุกสถาน
หน่วยงานจัดขึ้นทุกครั้ง บริการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง
ต.ค.-ก.ย. 61 1. ประเมินความพึงพอใจ 1. มีความรักใคร่ ทีม HRD
ในหน่วยงาน แบบ 361 สามัคคีใน
องศา ในเดือน มิ.ย. และ หน่วยงาน
ก.ย. 61
ทีม HRD
ต.ค.-ก.ย. 61 1. ไม่มีข้อร้องเรียน
1. ไม่มีความ
ระหว่างบุคลากรต่อ
แตกแยกใน
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงาน
ประเมินทุกเดือน
ต.ค.-ก.ย. 61 1. สรุป รายงานวันเวลา 1. สถานบริการมี ทีม HRD
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้า
ความสะอาด
เรียบร้อยก่อนคนไข้
มารับบริการ
2. พร้อมให้บริการ
และปฏิบัติงานตาม
เวลาราชการ

2.2 ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

1. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย กัน
2. เคารพนับถือตามวัยวุฒิ

2.3 ไม่สร้างความแตกแยก

1. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร
2. จัดกิจกรรมสมานฉันท์
3. บุคลากรไม่ยุแยง ไม่ใส่
ร้ายกัน สร้างความแตกแยก
1. ลูกจ้าง มาปฎิบัติงานก่อน
07.30น.และก่อน13.00น.
2. จนท. มาปฎิบัติงานก่อน
08.30น.และก่อน13.00น.
3. ลูกจ้างและจนท.กลับหลัง
16.30น. (หากมีภารกิจ
ต่อเนื่อง ให้ร่วมกันทาจน
เสร็จสิ้น)
1. ทางานด้วยความโปร่งใส ต.ค.-ก.ย. 61
ตรวจสอบได้
2. ไม่ทุจริต ประพฤติมิชอบ
3. ปฎิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

3.1 มาทางานตรงเวลา

3.2 ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

การประเมินผล

1. การตรวจสอบภายใน 1.งานสาเร็จตาม
2. ประเมินจากความ
บทบาทหน้าที่
คิดเห็นและข้อสังเกตุของ
ผู้บริหาร และผู้รับบริการ
ในเดือนมิ.ย.และก.ย. 61

ทีมจริยธรรม
และ HRD

อัตลักษณ์

กิจกรรมของข้อปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์
1. แต่งกายเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบและ
ตามวันที่หน่วยงานกาหนด

ข้อปฏิบัติตามอัตลักษณ์
3.3 รักษาระเบียบราชการ

4. นาใจ
งาม

4.1 ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน

1. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
2. ต้อนรับ ขับสู้ ตามความ
เหมาะสม

4.2 ยินดีให้บริการผู้ป่วยทุกคนดุจ
ญาติมิตร

4.3 เสียสละเพื่อหน่วยงานและ
ส่วนรวม

ระยะเวลา
การประเมินผล
ดาเนินการ
ต.ค.-ก.ย. 61 1. ประเมินจากความ
คิดเห็นและข้อสังเกตุของ
ผู้บริหาร และผู้รับบริการ
ประเมินทุกเดือน

ผลลัพธ์/ผลที่คาด ผู้รับผิดชอบ
ว่าจะได้รับ
ระดับอาเภอ
1. จนท.แต่งการ ทีม HRD
ถูกต้อง มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ตามกาหนด

ต.ค.-ก.ย. 61 1. ความพึงพอใจของ
1. แขกผู้มาเยือน
บุคลากรในหน่วยงานและ หรือหน่วยงานใน
หน่วยงานในพื้นที่
พื้นทีม่ ีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
1. ใช้วาจาสุภาพต่อผู้มารับ ต.ค.-ก.ย. 61 1. ความพึงพอใจของ
1. ผู้รับบริการมี
บริการ
บุคลากรในหน่วยงานและ ความพึงพอใจใน
2. ให้บริการอย่างเสมอภาค
ผู้รับบริการ ในเดือน มิ.ย. การรับบริการ
ไม่เลือกปฏิบัติ
และก.ย. 61
3.ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหา
แก่ผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร
4. ให้บริการรวดเร็ว
๑. กรณีร้องขอความ
ต.ค.-ก.ย. 61 1. ประเมินจากการ
1. งานบรรลุตาม
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ร่วมงานในแต่ละ
เป้าหมาย
สามารถเข้าร่วมตามความ
กิจกรรม/งาน
เหมาะสม

ลงชื่อ.....................................................................ผู้ควบคุม กากับ การปฏิบัติแผน
( นายแพทย์สหภาพ ตาดี )
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

ทีม RM และ
HRD

ทีม HRD

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปและ ทีม
HRD

