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แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบ

ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

57 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนา -เพือ่ให้ความรู้และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 7,675.00             ต.ค.64-ม.ีค.65 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั ศรีสัชนาลัย จ านวน ศรีสัชนาลัย 1 มื้อ x 235 คน x 25 บาท 

มีวินัยรวมทัง้ป้องกันไม่ให้กระท าผิด ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 235 คน เป็นเงิน 5,875 บาท

วินัยต่อเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล การป้องกนัผล -ค่าวิทยากรชม.ละ 600 บาท × 1 คน 

ประโยชน์ทับซ้อน × 3 ชม. เป็นเงิน 1,800 บาท

รวมทั้งกฎระเบียบ

ต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง

กจิกรรมจัดพิธีถวายสัตยป์ฏิญาณ 1. มีการประกาศเจตจ านงในเร่ือง -เพือ่ให้เกดิกระบวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ม.ค.65- ม.ีค.65

เพือ่เป็นขา้ราชการที่ดีและพลังของ การต่อต้านทุจริตในการประชุมคณะ การป้องกนัและปราบ ศรีสัชนาลัย จ านวน

แผ่นดิน กรรมการบริหารของโรงพยาบาล ปรามทุจริตเชิง 235 คน

ศรีสัชนาลัย ประจักษ์

2. ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความ

รู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง

ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาค

รัฐ พ.ศ.2565

7,675.00            

3,306,114.00      

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

รวมงบประมาณหน้าน้ี เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

รายละเอียดการใช้

งบประมาณ(บาท)

รวม

งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด

ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ

ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ

โครงการ

เปา้หมาย/

จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง

งบประมาณ

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่3 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่9. องค์กรแหง่ความสุข

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตวัที ่52 : องค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

กลยทุธ ์: 1. เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ใหบ้คุลากร

ผลลัพธ์/ผลผลิต : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสุขของคนท างาน

                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสามแสนหกพันหน่ึงรอ้ยสิบสี่บาทถ้วน
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แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

รายละเอียดการใช้

งบประมาณ(บาท)

รวม

งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด

ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ

ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ

โครงการ

เปา้หมาย/

จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง

งบประมาณ

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่3 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่9. องค์กรแหง่ความสุข

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตวัที ่52 : องค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

กลยทุธ ์: 1. เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ใหบ้คุลากร

ผลลัพธ์/ผลผลิต : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสุขของคนท างาน

                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

กจิกรรม จิตอาสาท าความดีด้วย 1.จิตอาสาท า 5 ส. ของหน่วยงาน   - เพือ่ให้สร้างส่ิงแวด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65

หัวใจ 5 ส. ทุกวันที่ 5 ชองเดือน ล้อมให้สะอาดสวย ศรีสัชนาลัย จ านวน

2. Big Cleaning Day รายละเอยีด งาน และบุคลากร 235 คน

เกดิความรักความ

สามัคคี  รักษาส่ิงแวด

ล้อม ในสถานที่ท างาน

ให้ดีขึ้น

กจิกรรม ประชุมคณะกรรมการ 1.ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความ - เพือ่ให้การปฏิบัติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65

ชมรมจริยธรรม ไตรมาสละ 1 คร้ัง รู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง งานเป็นไปอยา่ง ศรีสัชนาลัย จ านวน

 (4 คร้ัง/ป)ี ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ถกูต้องผลการด าเนิน 235 คน

ของรัฐ งานน่าเชื่อถอื

 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และเพือ่

ลด ป้องกนั และขจัด 

ปัญหาการทุจริตอยา่ง

ยั่งยนื

กจิกรรม ถวายเทียนพรรษา และ -ร่วมถวายเทียนพรรษาประจ าปี - เพือ่สืบสาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ก.ค.-65

ปฏิบัติธรรม วัด/ส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 9 วัด ประเพณีอนัดีงาน ศรีสัชนาลัย จ านวน

 9 แห่ง 235 คน
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แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

รายละเอียดการใช้

งบประมาณ(บาท)

รวม

งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด

ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ

ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ

โครงการ

เปา้หมาย/

จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง

งบประมาณ

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่3 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่9. องค์กรแหง่ความสุข

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตวัที ่52 : องค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

กลยทุธ ์: 1. เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ใหบ้คุลากร

ผลลัพธ์/ผลผลิต : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสุขของคนท างาน

                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

-                   

3,306,114.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี -                                                

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสามแสนหกพันหน่ึงรอ้ยสิบสี่บาทถ้วน
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แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ  2565  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย

รายละเอียดการใช้

งบประมาณ(บาท)

รวม

งบประมาณทัง้

โครงการ

การก าหนด

ระยะเวลาใน

การด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตามโครงการ

ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ

โครงการ

เปา้หมาย/

จ านวน(ระบุ

พ้ืนที่/กลุ่มคน)

แหล่ง

งบประมาณ

ยทุธศ์าสตร์กระทรวงที ่3 : สอดคล้องกับประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง : นโยบายที ่9. องค์กรแหง่ความสุข

ตอบตวัชีว้ัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข : ตวัที ่52 : องค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

กลยทุธ ์: 1. เสริมสร้างความสุข ก าลังใจ ใหบ้คุลากร

ผลลัพธ์/ผลผลิต : 1. ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสุขของคนท างาน

                        2. ร้อยละองค์กรแหง่ความสุขทีม่คุีณภาพ

แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบ

ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

58 โครงการพัฒนาองค์กรกับการ อบรมรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัองค์กร -เพือ่เสริมสร้างให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เงินบ ารุงโรงพยาบาล -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 7,675.00             เม.ย.65-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหาร

ท างานร่วมกัน บุคลากรทุกคนมีความ ศรีสัชนาลัย จ านวน ศรีสัชนาลัย 1 มื้อ x 235 คน x 25 บาท 

รู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั 235 คน เป็นเงิน 5,875 บาท

องค์กร -ค่าวิทยากรชม.ละ 600 บาท × 1 คน 

× 3 ชม. เป็นเงิน 1,800 บาท

7,675.00            

3,313,789.00      

รวมงบประมาณหน้าน้ี เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

รวมงบประมาณพันยอด (งบประมาณรวมหน้าก่อน + งบประมาณหน้าน้ี) สามล้านสามแสนหน่ึงหมื่นสามพันเจ็ดรอ้ยแปดสิบเก้าบาทถ้วน
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