
mi แ 

tt<v

นผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจำปึงบประมาณ b<£๖๕

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศรึรัตนะ หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ
สถานที่ตั้ง ๑๘๒ ม.๑๕ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพลรัต่น์ดา ดลสุข โทรศัพท ์๐๔๕-๖ตเ๗๐๑๔
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน ๑๘๖ คน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๘๖ คน

จำนวนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปิงบประมาณ ๒๕๖* ทังสิน ๕ กิจกรรน 
จำนวนงบประมาณท่ีจะใช้ดำเนินการโนปึงบประนาณ ๒๕๖* รวน ๔๖,*๐๐ บาท

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน ๔๖,*0๐ บาท -
• จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกโครงการ จำนวน....................•บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ ๒*๖*
• สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันกำหนดเป้าหมายสุณธรรน ปัญหาทอยากแก้ใข และความดท 

อยากทำ ที่สอดคล้องกับปัญหาด้านทุพธรรนของหน่วยงาน และสุณธรรน * ประการ ไดแก 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

• ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการโนกิจกรรนค่างไ ตานแผนการดำเนินงาน
• บุคลากร รพ.ศรีรัตนะ ทุกคนมีจรรยาบรรพท่ีดีงาน สามารถปฎิบตงานร่วนกัน®ยางนประส1ิง5น 

ผลงานที่ดี ยุติธรรม ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มควานสานารส



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปึงบประมาณ ๒!£๖(ร:

แผนการคำเนินงาน / กิจกรรม วัตอุประสงค์ ผู้รับมิคขอบ เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่จะใช้

ปึงบประมาณ ๒๔๖๔ หมายเหทุ
เชิง

ปริมาณ
เชิงคุณภาห ไตรมาส® ไตรมาส๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ต.ปรหเมทฌะทำงานชนวนจริย55รรม รห. 
ศรืรัดนะ
๒.กิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกรันสุกร ์
และเข้องในวันอำกัญต่างๆ

เพี่อสนับสบุนให์
บุคลากรได้รับ 
การหัฒนาด้าน 
ทุพรรรฺม 
จริยรรรม

คณะทำงาน
ขับเคล่ือน 
ชมรม
จริยรรรม

บุคลากร 
รพ.คร ึ
รัดนะ 
ทุกคน

ให้บุคลากรทุกคนมี
จรรยาบรรณที่ดึ 
สามารถปฏิงติงาน 
ร่วมกันอย่างม ี
ประสีทธิภาห ม ี
ผลงานที่ดีให้บริการ 
ประชาชนไต้อย่าง 
เต็มความสามารถ

£0๐ ๒๔๐ . ๒๔0

๐

«ท-กิจกรรม<ต
(^กิจกรรมจิตอาสาเข้องในวันอำกัญต่างๆ

๘,000 ๒,00๐ ๒,000 ๒,๐๐๐ ๒,000

๘1๐๐๐ ๒,0๐0 ๒,๐00 ๒,000 ๒,000

(£.งานอํนทนาการสร้างสุชในองค์กร ๓0,000 010,000

รวม ๔๖1<£๐๐ ๔,๐๐๐ ๓๔,๒<£๐ ๔,๐๐๐ ๔,๒๔๐

ลงชื่อ l■■•••■l«■^•••••7■**********#*******'**a*'**'

(นางสาวหลรัตน์ดา ดลสุข)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแหทย์ขำนาญการ 

เลขาบุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ผู้เสนอแผน ลงช่ือ.

(นายหงศนาถ หาญเจริญพิพฒน้) 
ผู้อำนวยการโรงหยาบาลครึรัตนะ

.ผู้อบุม้ตั



ft'

ท ศก 00๓10.๓๐๑,Awd โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว 
อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
เรื่อง ขอส่งคำสั่งคณะทำงานและแผนปฏิบตืการส่งเสรีมคุณธรรมซองชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิ'บต๊การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนขมรมจริยธรรม รพ.ศรีรัตนะ จำนวน 1 ชุด

๒.แผนปฎิน้ติการส่งเสรีมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน 1 ชุด
ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาบขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.ศรีรัตนะ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม รพ.ศรีรัตนะและ แผนปฎิน้ติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
จริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาคำเนินการต่อไป
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ขอแสดงคว: ถิอ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

กลุ่มงานบริหารทั๋วไป 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
โทร. ๐๔๔-๖๗๗๐๑๔ 
โทรสาร ๐๔๔-๖๗๗๑๔๐
(ผู้วับผิดชอบ ะ นส.พลวัตน์ดา ดลสุช โทร ๐๘®๐๖๖๗®๖๒)



คำตั่งโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ที่ ๙0/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคล่ือนชมรมจรียธรรม ชอง โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามที ่คณะร้ฐ์มนตรีมีมติเม่ือวันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแทํงชาติ 
กบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เมื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางโนการปฏิบ้ติการส่รเสริมคุพธรรมช®■รคุศ 
หน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุชฉบับที ่๑(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) 
เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนเพ่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และตามแผน 
เฌ่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุช ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) นั้น

ฉะนั้น เมื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นไปด้วยความเรียบรัอยและม ึ
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีรัตนะโดยป็อ-^ค์น่ระก®พ1บั'1ที่และ 
อำนาจ ดังต่อไปนี้

©.องค์ประกอบ
๑.๑นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ประธาน
๑.๒นางสาวทิพวัน ไชยะเดชะ รองประธาน
๑.๓นายธนาคม เสนา คณะทำงาน
๑.๔นางคิริภา ภู่สอาด คณะทำงาน
๑.๕นายปรีชา อินรัสพงศ์ คณะทำงาน
๑.๖นายอัครศาสตร์ ถันทอง คณะทำงาน
๑.๗นางสถาพร ทองอินทร์ คณะทำงาน
๑.๘นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข คณะทำงานและเลขาบุการ
๑.๙นางสาวพิมพ์ชนะ บุญสมศรี คณะทำงานและผู้ช้วยเลขาบุการ
๑.๑๐นางสาวจรัญญา ระเม็ด คณะทำงานและมูช้วยเลขาบุการ

๒.หน้าที่และอำนาจ
๒.๑ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุพธธธนไนงพ3่ยง'1น 

กับเป้าหมายการดำเนินงานชองรมชมจริยธรรมไห้ลอตศส้®งกันแมนแม่น1งห์ง^ธิมกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที ่๑(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

๒.๒จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรม®ริยรรรมโรงพยาน'1ลศ”ตนะและด*าเนิบการ 
ขับเคลื่อนแผน*! ดังกล่าว โดยการสรัางการรับรู้และความเช้าใจในแผนแม่บ1าส่งเลรีมคณุธรรม กระทรรงสาธ'1รณคุช 
ฉบับที ่๑(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)แผนเพ่บทส่งเสรมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข นบันที่ ด (พ.ศ.๒£๖๔-๒<£๒»*) กบัน 
ปรับปรูง และแผนปฏิบ้ติการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรม®รียธรรมไรงพยานา®กรร*11น5' ไทแกสุศสากรไนร1นายงาน

๒.๓ ดำเนินการรายงานผล.y๒



-๒-

๒.๓ ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฎิป้ตัการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดส่งให ้
ภูนย์ปฏิบ้ติการต,อด้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขในเวลาที่ดำหนด 

๒.๔ดำเนินการอ่ืนใดตามที่Iด้รับมอนหมาย

ที่งนี ้ตั้งแต่บัดช้เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่๒๐ตุลาพ! พาว๔

(นดํยหงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยกาวโรงพยาบาลศรีรัตนะ


