
แผนการดำเนินงานซมรมจริยธรรม “โฮงยาตรอกสลอบ ร่วมสุฃป้นน้ําใจ”
โรงพยาบาลวังชิ้น

ในส ังก ัดสำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณส ุข (ราซการบริหารส ่วนภ ูม ิภาค)
ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ซ ื่อชมรมจริยธรรม หน ่วยงาน โรงพยาบาลวังชิ้น 
สถานที่ต ั้ง ๑๑๕ หมู่ท ี่๘ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังช ิ้น จังหวัดแพร่ 
ซ ื่อผ ู้ประสานงาน ๑. นางขวัญดาว คำคง โทรศัพท์ ๐๙๓๙๐๑๔๗๔๘ 

๒. นางนงเยาว ์ คำยวง โทรศัพท์ ๐๘๗๑๘๑๙๓๔๙ 
๓. นางวิยะดา เศวตสกาวพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘๙๘๔๔๓๙๗๗

จำนวนบ ุคลากรในหน ่วยงาน ๑๔๖ คน
จำน วน กล ุ่ม เป ้าห มาย ๑ ๐ ๐  คน
จำนวนก ิจกรรมท ี่จะดำเน ินการในป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๖ ทั้งสิน ๓ โครงการ 
จำนวนงบประมาณ ท ี่จะใช ้ดำเน ินการในป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๖ รวม๑๘ ,๐๐๐ บาท

-จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน ๑๘ ,๐๐๐.- บาท 
เป ้าหมายในป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๖

-ช ้าราช ก ารแล ะเจ ้าห น ้าท ี่ข อ ง โรงพยาบาลว ังช ิ้น  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนตาม 
ห ล ักการท างศาส น า ต าม ป ระม วลจร ิยธรรม ข ้าราช การพ ลเร ือ น  และน ้อมน ำห ล ักป ร ัชญ า ของเศรษฐก ิจ 
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ด ีงามมาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นองค์กรคุณธรรม 
ระยะเวลาท ี่ดำเน ินการ เดือนตุลาคม ๒๔๖๔ -  เด ือนกันยายน ๒๔๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน
ผลท ี่คาดว ่าจะได ้ร ับจากการดำเน ินก ิจกรรมต ่างๆ ตามแผนการดำเน ินงาน

- สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ร้อยละ ๘๐ ของแต่ละกิจกรรม
- กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นช่วยแก้ป้ญหาด้านสุขภาพให้ประซาซน
- ก ิจก รรม ข อ งช ม รม ส ร ้างก ารป ฏ ิส ัม พ ัน ธ ์เพ ื่อ ก ารเร ียน ร ู้ร ่วม ก ัน  ท ั้งภ ายใน และน อ กห น ่วยงาน  

เพ ื่อความสามัคคีของหมู่คณะและบรรยากาศองค์กรท ี่ด ื เป ็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดขอบ เป้าหมาย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมาย

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เซิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่จะใช้ ไตรมาส® ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ เหตุ

๒.โครงการการเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาส และ 
มีส่วนร่วมในการทำความดี แกอ / ๓,๐๐๐ / /

๓ ,๐ ๐ ๐

ช่ือ.. ..ผ้รับผิดขอบแผน
(นางขวัญดาว คำคง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่.๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่จะใช้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมาย

เหตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔

๑ .โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมโรงพยาบาลวังช้ิน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำศวามดี 
ให้บุคลากร ใบองค์กร พร้อมท้ังยก 
ย่องเชิดชูบุคลากร และองค์กรท่ีทำ 
ศวามดีให้เป็นท่ีประจักษ์

นางขวัญดาว 
คำคง

/ ๓,๐๐๐ /

๓,๐๐๐

^ ไ.'ลงชื่อ..  .............  ......ผู้รับผิดชอบแผน
(นางขวัญดาว คำคง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงช่ือ ผู้อนุมัติแผน 
5 สมร).เายแมร,

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น

วันที่. ๘ .เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ วันท่ี ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมาย
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม วัตคุประสงค์ชองกิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ จะใช้ ไตรมาส® ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ เหตุ

๓.โครงการพัฒนาระบบการ 
ปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส

ประชุมเซิงปฏิบัติการการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

แกอ ๖,๐0๐ /

๔.โครงการการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต

ประชุมเซิงปฏิบัติการให้ความรู้ แกอ ๖,๐๐๐.- /

รวมท้ังสิน 0 0

ช่ือ . ผ ู้รับผิดชอบแผน
(นางขวัญดาว คำคง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วับที่๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่.๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕


