
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 112                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓11 วันที ่ 10  พฤศจิกายน  ๒๕64 

เรื่อง   ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลกันทรวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ตามท่ี คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ.2565 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของทุก
หน่วยงาน ซ่ึงคณะท างานฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุขฯ  นั้น 

ในการนี้ คณะท างานฯ  จึงขออนุมัติแผนการปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมฯ และ
อนุญาตให้น าแผนฯ ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.กันทรวิชัย ต่อไป 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

(นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เลขานุการชมรมจริยธรรม 

 

 

      - ทราบ 
      - อนุญาต 

 
 

 

(นายหัสชา  เนือยทอง) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

 

 

 
 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม     จริยธรรม หน่วยงาน   โรงพยาบาลกันทรวิชัย  

สถานที่ต้ัง 294  หมู่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  

ชื่อผู้ประสานงาน  นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์ โทรศัพท์   0 9106 59225  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  215  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  215   คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม   - บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 เพื่อให้บุคลากรมีความสุข  เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน ประชาชนได้รับบริการจากบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม                                                               . 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร   
 เกิดกัลยาณมิตรในองค์กรพร้อมทั้งมีความสุขจากการท างาน   
 การให้บริการทีม่ีคุณภาพ สร้างคณุค่าทางจิตใจแกผู่้มารับบริการ/เครือข่าย/ชุมชุน   
    
 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1. กิจกรรม การร่วมเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ 

เพือ่ส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรในการ
แสดงถึงการเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี 
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

การมีส่วน
ร่วมร้อยละ 

100 

 ไม่ใช้      

2. กิจกรรม ท าดีเริ่มที่ตัวเรา  
ตามอัตลักษณ์องค์กร (รู้หน้าที ่มี
วินัย ใหบ้ริบาลดุจญาติมิตร ยึด
สุจริตเป็นที่ตั้ง 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงาน
เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์องค์กร 

คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

- จ านวน
ความเส่ียง
ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา
ร้อยละ 20 
- ความพึง
พอใจผู้มา
รับบริการ
ร้อยละ 80 

 ไม่ใช้      

3. กิจกรรม สร้างสุข ยกย่องคน
ดี/หน่วยงานที่ประทบัใจ 

เพื่อให้เกิดคนดีทั่ว
ทั้งองค์กร 

คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม 

 - มีการยก
ย่องคนดีใน
ที่ประชุม
ประจ าเดือน
ทุกเดือน 

 ไม่ใช้      

 

 



ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
     (นางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์) 
ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
               เลขานุการชมรมจรยิธรรม 
                 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  10  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
           (นายหัสชา  เนือยทอง) 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
                   ประธานชมรมจรยิธรรม 
                    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี  10  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

4. กิจกรรมร่วมกันท าดี สูภ้ัยโค
วิด-19 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีพลังใน
การท าดี รว่มกัน
ปฏิบัติหน้าที่ตอ่สู้
ภัยโควิด-19 

คณะท างาน
ชมรมจริยธรรม 

การมีส่วน
ร่วม ร้อยละ 
100 

 ไม่ใช้      

รวม     -      

 

 

 

        
          
            
            
            
            
            

                    
                    

 

 



  
 
 

(ส าเนา) 
 

ค าสั่ง โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ที ่109/๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรม ของ โรงพยาบาลกันทรวิชัย  

 ตามที ่คณะรัฐมนตรี มมีติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  และขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ.2565   เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน  และโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้มีค าสั่งที่  89/๒๕63  
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลกันทรวิชัย นั้น 

ดั้งนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลกันทรวิชัย  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ โรงพยาบาลกันทร
วิชัย โดยมีองค์ประกอบ หน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
1.1 นายหัสชา       เนือยทอง          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวชัิย ประธาน 
1.2 นายวรพงษ์      สุชาติสุนทร        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รองประธาน 
1.3 นางนพิศพรรณ ทีบุตร               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
1.4 นางรุ่งนภา       ทองช าน ิ          นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัติการ คณะท างาน 
1.5 นางกันทิมา      โคตรดก            ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.6 นายจักรภพ      สวัสดิ์พาณิชย์     เภสัชกรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.7 นายประมวล     พลช านิ              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
1.8 นางวรินทิพย์     สิงห์สมบัติเตชะ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                       คณะท างาน 
1.9 นางจารุณี         ทิพศรีราช          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
1.10   นางสาวอรทัย   รวมรั้ว               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
1.11  
1.12  

 นางสาวสุรีพร   ภลูายยาว            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางสาวพรพรรณ ขันโยธา            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

1.13  นายอาทิตย์       เรียงริลา            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20   

 นางเบญจา        บุญละคร           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางพาพร         เหล่าสีนาท         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางอรอนงค์      รันนันท์             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางสาวพิชญ์สินี ศรีเตชะ             นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
 นางสุราณี         คงประกอบ        เภสัชกรช านาญการ 
 นายบุญชวน      ดอนอิศวร   เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 นางมลฤดี         ศรีสิม    เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

1.21  นางวิสาข์วดี      อินทรสงเคราะห์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ 
1.22       นางสุจิตรา        เสนา                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 
 

   
๒. หน้าท่ีและอ านาจ... 
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 2. หน้าท่ีและอ านาจ 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  

กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดท าเป็ นแผนปฏิบั ติ การส่ งเสริ มคุณธรรมของชมรมจริ ยธรรมและด าเนิ นการขั บเคลื่ อน 
แผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน  

 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3. ให้ยกเลิกค าสั่ง โรงพยาบาลกันทรวิชัย ที ่89/๒๕63  ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที ่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 
 
 

(นายหัสชา  เนือยทอง) 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  11 พฤศจิกายน 2564 

หัวข้อ แผนปฏิบัติการด้านการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม รพ.กันทรวิชัย ปี พ.ศ.2565 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แผนปฏิบัติการด้านการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม รพ.กันทรวิชัย ปี พ.ศ.2565 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

วิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์ 
(นางวิสาข์วดี อินทรสงเคราะห์) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันที ่11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

หัสชา  เนือยทอง 
(นายหัสชา  เนือยทองเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที ่11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ธนดล  วิเศษโวหาร 
(นายธนดล  วิเศษโวหาร) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที ่11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 


