
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   โทร.   055-673-137    

ที่  สท ๐๐๓๒.3๐1.1/076                                วันที่     8  พฤศจิกายน  ๒๕64              

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

  ตามที่ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท าแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในองค์กรที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมถึงแผนการด าเนินงานของชมรม
จริยธรรม นั้น 

  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรียบร้อยแล้ว   

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

   
 
                 (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         
 
 
          

          ทราบ / ด าเนินการ 
 
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 
 
 







 
รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมูท่ี ่3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน นางภัทรพร   ปิลาผล   โทรศัพท์  055673136-7 ต่อ 120  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   242  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   242  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  6 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 13,000 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 13,000  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีทัศนคติ วิธีคิด และปฏิบัติตนในการท างานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม   

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เกิดผลส าเร็จในกระบวนการพัฒนาและเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน   

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖

4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรม จิตอาสาท าความดีด้วย
หัวใจ 5 ส. 
- จิตอาสาท า 5 ส. ของหน่วยงาน  
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
- Big Cleaning Day รายละเอียด 

- เพื่อให้สร้างสิ่งแวดล้อมให้
สะอาดสวยงาน และบุคลากร
เกิดความรักความสามัคคี  
รักษาสิ่งแวดล้อม    ใน
สถานท่ีท างานให้ดีขึ้น 

จนท.ทุกคน
ในรพ. 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 

บุคลากรมคีวาม
ซ่ือสัตย์ สุจริตใน

การท างาน 

      

2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม ไตรมาสละ 1 ครัง้ (4 
ครั้ง/ปี) 

 จนท.ทุกคน
ในรพ. 

1 ปี/คร้ัง เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

      

3. โครงการอบรมเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
การมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้กระท า
ผิดวินัยต่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

จนท.ทุกคน
ในรพ. 

1 ปี/คร้ัง ได้รับ
ประกาศนียบัตร 

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 1 
มื้อ 235 คนx 20 
บาท จ านวน 4,700 
-ค่าวิทยากร 600บ.
x3 ชม.  จ านวน 
1,800 บ. 
(รอบเช้า  และรอบ
บ่าย) 
รวม  6,500 บาท 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 

กิจกรรม 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖

4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

4. กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และ
ปฏิบัติธรรม วัด/ส านักปฏิบัติธรรม 9 
แห่ง 

 
 

 

 
 

คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

 
 

1 ครั้ง/
เดือน 

 
 

หน่วยงานได้รับ
การพัฒนา 

 ด าเนินการ 
4 ครั้ง 

ด าเนินการ 
6 ครั้ง 

   

5. โครงการออกก าลังกาย -เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรมี
พฤติกรรมในการออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

1 ปี/คร้ัง หน่วยงานและ
ชุมชนได้รับการ

พัฒนา 

      

6. โครงการพัฒนาองค์กร  กับการ
ท างานร่วมกัน 

-เพื่อเสริมสรา้งให้บุคลากรทุก
คนมีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับองค ์

   -ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มจ านวน 1 มื้อ 
235 คนx 20 บาท 
จ านวน 4,700 
-ค่าวิทยากร 600บ.x3 
ชม.  จ านวน 1,800 บ. 

รวม  6,500 บาท 

     

รวม     13,000      

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
           (นางภัทรพร   ปิลาผล ) 
     ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                 ผู้ได้รับมอบหมายการรายงาน 
วันท่ี   8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2564  
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบแผน 
             (นายสุทนต์  ท่ังศิริ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรสีัชนาลัย 
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี   8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.   2564  
 



 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :    8  พฤศจิกายน 2564 
 
หัวข้อ :  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเห็นชอบและลงนามในแผนฯ 
      2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2565 
      3.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2565 
 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ....................................................................... 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
       วันที่  8  พฤศจิกายน 2564                                    วันที่  8  พฤศจิกายน 2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่  8  พฤศจิกายน 2564                  

 


