
 

 
ค าสั่งโรงพยาบาลเสลภูมิ 
  ที่     19    / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลเสลภูมิ 
--------------------------------------------------------- 

                ดว้ยโรงพยาบาลเสลภูมิ ไดจ้ัดให้มีการด าเนินงานของชมรมคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กรมาอยา่ง
ต่อเนื่อง มาโดยตลอดและเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความสุข
บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม 
และสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม 
 เนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากรในคณะกรรมการบางท่านและเหมาะสมการปฏิบัติงานจึงขอยกเลิก
ค าสั่งที่ ๑๖ /๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  และแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงพยาบาลเสลภูมิใหม่ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

      ๑. ที่ปรึกษา 
นายบุญมี  โพธิ์สนาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ    ประธานกรรมการ  

            ๒. คณะกรรมการชมรมเกื้อกูลอุ่นใจรักโรงพยาบาลเสลภูมิ 
 ๑. นายนพดล  สาสิทธิ์  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและแผนงาน ประธานกรรมการ  
 ๒. นางอารยา  ธรณี  หัวหน้างานหลักประกันสุขภาพ  รองประธานคนที่ ๑  
 ๓. นายกรณ์ปชา  เสียงล้ า  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ   รองประธานคนที่ ๒  
 ๔. นางนิธิชญา  ฟองย้อย  หัวหน้างานกายภาพบ าบัด  กรรมการ  
 ๕. นางสุวรรณี  สุวรรณท้าว หัวหน้างานศูนย์สื่อและประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
 ๖. นางเบญจมาศ  ไชยประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 ๗. นางเจียมจิตต์  ธุระกิจ  หัวหน้างานแพทย์แผนไทย  กรรมการ  
 ๘. นางกาญจน์วจี  จตุเทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 ๙. นางฐิติรักษ์  อินทร์โคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ  
 ๑๐. นายเวียงสมัย  ประจัญศรี หัวหน้างานการเงินและบัญชี  กรรมการ  
 ๑๑. นางล าพงษ์ ศรีวงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
     ๑๒. นางภัควิภา  พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑  
     ๑๓. นางสาวสุวรรณา  จันชารา พนักงานพิมพ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒  
  

หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. ก าหนดแนวทาง นโยบายขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม  



     ๒.  ส่งเสริมกิจกรรมและให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหรืองานสาธารณประโยชน์ต่างทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

๓.  จัดระบบการคัดเลือกคนดี/บุคคลต้นแบบ/ หน่วยงาน/ องค์กรในการประพฤติดีอย่างโปร่งใส 
๔.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี การยอมรับ

และขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
๕.  จัดช่องทางเพ่ือพัฒนา สร้างสรรค์ ประกาศคุณความดี กับบุคคล / หน่วยงานที่สรรสร้างความดี ความ

งามเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๖.  จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ต่อผู้มีอุปการคุณเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 
๗.  รวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกเดือน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
๘.  รวบรวมผลงาน สรุป และน าเสนอผลงานภาพรวมองค์กรต่อคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 

                ระดบัจงัหวัด และระดบัประเทศ ตามล าดบั 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                                  สัง่ ณ วันท่ี    24     พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖1 

บุญมี โพธิ์สนาม 

                                              (นายบุญมี  โพธิ์สนาม) 
                                          ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ 

 



หน้าที่ ๑ 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 
รหัส

แนวทาง 
แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

- คณะกรรมการหลักของโรงพยาบาลมีการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อน
งานฯของคณะกรรมการและยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของโรงพยาบาลให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง และมีการจัดท าทะเบียนรายงานในการรายงานผู้บริหารฯ
และใช้เป็นหลักฐานเบิกงบประมาณต่อไป 

ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม/ โรงพยาบาลคุณธรรม 

วัตถุประสงค์..เพ่ือประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลเสลภูมิ 

รหัส
แนวทาง

หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่ม
คน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด จ านวน แหล่ง 
ไตร

มาส 1 
ไตรมาส 

2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานชมรม
คุณธรรมจริยธรรม
โรงพยาบาลเสลภูมิ 

- ประชุมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/เดือน 
- คณะกรรมการฯ
๑๓ คน 

- ค่าจัดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจัดประชุม 25 บาท/
คน 12 ครั้ง/ปี จ านวน ๑๓ .
คนเป็นเงิน25 บาทX ๑๓ คน   

๓,๙๐๐ เงิน
บ ารุง 

ต.ค. 61-
ก.ย. 62  

๙๗๕ ๙๗๕ ๙๗๕ ๙๗๕ ล าพงษ์,ภัควิภา 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ   

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ..................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ................................  ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ................................................  
                (นางสาวภักวิภา  โกมาลย์)                                        (นายนพดล  สาสิทธิ์ )          (นายบุญมี  โพธิ์สนาม)  
    เลขานุการคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรม              รองประธานคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล       รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ  
          ……………………………………………………………    
              (นายปิติ  ทั้งไพศาล) 
เลขานุการคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 



                                                                                                                                                                                           หน้าที่ ๒ 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... รหัสแนวทาง แนวทางกิจกรรมหลัก 
เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

๑.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม/ โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน    ทบทวนอัตลักษณ์โรงพยาบาลเสล

ภูมิประจ าปี ๒๕๖๑    ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล / ระดับ
หน่วยงาน    ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินการองค์กรคุณธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน / บุคลากรให้มี
ศักยภาพในการเป็นผู้น าการเรียนรู้ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่

หน่วยงานคุณธรรม/บุคคลต้นแบบ โดยถอดบทเรียนและสะท้อนคิด
เพ่ือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์/ บุคคลต้นแบบที่ดี 

 

ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม/ โรงพยาบาลคุณธรรม 

วัตถุประสงค์..ก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

รหัส
แนวทาง

หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่ม

คน) 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด จ านวน แหล่ง 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรม/ 
โรงพยาบาลคุณธรรม
แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ประชุมชี้แจงฯ ๔
ครั้ง 

- บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ ของ

หน่วยงาน /องค์กร 

- ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จัดประชุม 25 บาท/คน ๔ 
ครั้งๆ จ านวน ๕๐.คนเป็นเงิน
25 บาทX ๕๐ คน ๔ ครั้ง 

 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ เงิน
บ ารุง 

ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

- ๕๐๐๐ - - ทพ. กรณ์ปชา
,ล าพงษ์,ยวน
จิตร,สุวรรณ,ี 

ภัควิภา 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 



                                                                                                                                                                       หน้าที่ ๓                                        
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 
รหัส

แนวทาง 
แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน ทบทวนอัตลักษณ์โรงพยาบาลเสลภูมิ

ประจ าปี ๒๕๖๑    ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล / ระดับ
หน่วยงาน    ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินการองค์กรคุณธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง  ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน / บุคลากรให้มี
ศักยภาพในการเป็นผู้น าการเรียนรู้ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน

คุณธรรม/บุคคลต้นแบบ โดยถอดบทเรียนและสะท้อนคิดเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์/ บุคคลต้นแบบที่ดี 

 

ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม/ โรงพยาบาลคุณธรรม 
(ต่อ) 

วัตถุประสงค์..ก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

รหัส
แนวทาง

หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด จ านวน แหล่ง 
ไตรมาส 

1 

ไตร
มาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หน่วยงาน
คุณธรรม/บุคคล
ต้นแบบ 

-  จัดเวทีหน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบ ๒ วัน 
x๑๐หน่วยงาน ๆละ ๒ 
คน บุคลากรร่วมเรียนรู้ 
๓๐ คน 

 

- ค่าจัดอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/คน ๒ 
ครั้งๆ จ านวน ๕๐.คนเป็น
เงิน25 บาทX ๕๐ คน  x ๒
ครั้ง 
- ค่ารางวัลหน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบ ๑๐ หน่วย 

 

๒,๕๐๐ 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

เงิน
บ ารุง 

ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

- - - ๒,๕๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

นพดล,ฐิติรักษ์
,อารยา,เจียม
จิตต์,สุวรรณี 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 



                                                                                                                                                                หน้าท่ี ๔  
                                                       แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

 
แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 

รหัส
แนวทาง 

แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม/ โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน    ทบทวนอัตลักษณ์โรงพยาบาลเสล
ภูมิประจ าปี ๒๕๖๑    ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล / ระดับ
หน่วยงาน    ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินการองค์กรคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ๒.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงาน / บุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้น าการเรียนรู้ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน
คุณธรรม/บุคคลต้นแบบ โดยถอดบทเรียนและสะท้อนคิดเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์/ บุคคลต้นแบบทที่ดี 

 

ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม/ โรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ ) 

วัตถุประสงค์..ก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

รหัส
แนวทาง

หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่ม

คน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด จ านวน แหล่ง 
ไตร

มาส 1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หน่วยงาน
คุณธรรม/บุคคล
ต้นแบบ ( ต่อ ) 

- จัดเวทีบุคล
คุณธรรมต้นแบบ 
๑ วัน x ๕ ๐ คน 

 

- ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จัดประชุม 25 บาท/คน ๑ 

ครั้งๆ จ านวน ๕๐.คนเป็นเงิน
25 บาทX ๕๐ คน  x ๑ ครั้ง 

- ค่าใบประกาศยกย่องบุคล
ต้นแบบ และรางวัล ๓ คน x 
๕๐๐ บาท 

 

๑,๒๕๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 

เงิน
บ ารุง 

ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

- - - ๑,๒๕๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 

ทพ.กรณ์ปชา
,ล าพงษ์,เวียง
สมัย,
เบญจมาศ, 
นิธิชญา ภัค
วิภา,กาญจน์
วจี 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 



                                                                                                                                                                           หน้าท่ี  ๕  
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 
รหัส

แนวทาง 
แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

- จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยึด และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
บุคลากรโรงพยาบาลเสลภูมิ ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมกิจกรรมยึด และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาบุคลากร
โรงพยาบาลเสลภูมิ 
วัตถุประสงค์.เพ่ือสนับสนุนการด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีความเอ้ืออาทร รักและ
แบ่งปัน 

รหัส
แนวทาง

หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่ม

คน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด จ านวน แหล่ง 
ไตร
มาส 
1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตรมาส 
4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมยึด และ

ปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาบุคลากร
โรงพยาบาลเสลภูมิ 

ร้อยละ๑๐๐ ของ
บุคลากรใน

หน่วยงานได้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

(จัด ๔ ครั้ง / ปี)
ครั้งละ ๗๐ คน 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร ชม.ละ 
๖๐๐ บาท x๘ ชม.x ๔ ครั้ง 

- ค่าอาหารว่าง และอาหาร
ว่าง ๒๘๐ คนx ๑๒๐ บาท 
ค่าเช่าห้องประชุมและเครื่อง
เสียง ๓,๕๐๐ บาทx ๔ ครั้ง 
 
 

๑๙,๒๐๐ 
 

๓๓,๖๐๐ 
 
 

๑๔,๐๐๐ 

เงิน
บ ารุง 

ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

- - - ๖๖,๘๐๐ นพดล, เวียง
สมัย, เจียมจิตต์ 
, เบญจมาศ,ฐิติ
รักษ์,กาญจน์วจี 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 
 

 



                                                                                                                                                                                       หน้าท่ี  ๖ 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 
รหัส

แนวทาง 
แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

- จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยึด และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
บุคลากรโรงพยาบาลเสลภูมิ ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมกิจกรรมยึด และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาบุคลากร
โรงพยาบาลเสลภูมิ ( ต่อ ) 
วัตถุประสงค์.เพ่ือสนับสนุนการด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีความเอ้ืออาทร รักและ
แบ่งปัน 

รหัส
แนว
ทาง
หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน แหล่ง 

ไตร
มาส 
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 3 

ไตรมาส 4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมยึด และ

ปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาบุคลากร
โรงพยาบาลเสลภูมิ 

ร้อยละ๑๐๐ ของ
บุคลากรในsน่วย
งานได้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ จัด ๔ 
ครั้ง / ปี 

-ค่าจ้างเหมารถปรับ
อากาศ  ไป – กลับ ๑ 
คัน ๆละ ๑๓,๐๐๐ บาท
x๒ วัน  x ๔ ครั้ง 
 
 

๑๐๔,๐๐๐ เงินบ ารุง ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

- - - ๑๐๔,๐๐๐ นพดล, เวียง
สมัย, เจียม
จิตต์ ,ฐิติรักษ์,
เบญจมาศ
,กาญจน์วจี 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     หน้าท่ี  ๗ 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 
รหัส

แนวทา
ง 

แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

๑.สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดความตระหนักคุณค่าความพอเพียงประหยัด
คุ้มค่า โดยจัดกิจกรรมลดกลิ่นเพ่ิมความหอมในโรงพยาบาล เชิญชวนจิต
อาสาช่วยผลิตน้ ายาแผนไทย เชิญชวนน าใบเตยมาบริจาคร่วมผลิต  ผลิต
น้ ายา EM จากเศษอาหาร ๒.ลดการใช้ขยะโฟม ในโรงพยาบาล โดย
ประชาสัมพันธ์  ติดป้ายงดใช้โฟมบรรจุอาหารในโรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสีเขียว ( Green Hospital )  

วัตถุประสงค์.น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อมดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน 

รหัส
แนว
ทาง
หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่มคน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด จ านวน แหล่ง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1 กิจกรรมลดกลิ่น เพ่ิม
ความหอมใน
โรงพยาบาล 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

- อุปกรณ์ใส่น้ ายา
สมุนไพรเพิ่มความหอม
ในที่ท างาน ๒๕ ชิ้นx 
๕๐ บาท 
 
 
 
 

๑,๒๕๐ เงินบ ารุง ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

๑,๒๕๐ - -  เจียมจิตต์ ,ฐิติ
รักษ์,เบญจมาศ
,ยวนจิตร, 
นิธิชญา, ภัควิภา 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 

 



                                                                                                                                                                                    หน้าท่ี  ๘ 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนยุทธศาสตร์ที่ …(ระบ)ุ  ....................... 
รหัส

แนวทาง 
แนวทางกิจกรรมหลัก 

เป้าประสงค ์ที่........(ระบุชื่อ)......................................................................................... 

1 

๑.สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดความตระหนักคุณค่าความพอเพียงประหยัด
คุ้มค่า โดยจัดกิจกรรมลดกลิ่นเพ่ิมความหอมในโรงพยาบาล เชิญชวนจิต
อาสาช่วยผลิตน้ ายาแผนไทย เชิญชวนน าใบเตยมาบริจาคร่วมผลิต  ผลิต
น้ ายา EM จากเศษอาหาร ๒.ลดการใช้ขยะโฟม ในโรงพยาบาล โดย
ประชาสัมพันธ์  ติดป้ายงดใช้โฟมบรรจุอาหารในโรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด ที.่.......(ระบุชื่อ)............................................................................................... 

โครงการที่ ......... 

ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสีเขียว ( Green Hospital )  

วัตถุประสงค์.น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต  

รหัส
แนว
ทาง
หลัก 

 
กิจรรมหลัก 

เป้าหมาย/จ านวน 
(ระบุพ้ืนที่ กลุ่ม

คน) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด จ านวน แหล่ง 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

   
ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

1 กิจกรรมลดการ
ใช้ขยะโฟมใน
โรงพยาบาล 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

- ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้
โฟมในการใส่อาหารใน
โรงพยาบาล 

๒,๐๐๐ 
 

 

เงินบ ารุง ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

๒,๐๐๐ - - - สุวรรณี,ทพ.
กรณ์ปชา, ล า
พงษ์, เบญจมาศ
,ยวนจิตร 

หมายเหตุ  ขออนุมัติใช้แผนงานฯนี้ประกอบการเบิกเงินแทนโครงการฯ 

เสนอแผนปฏิบัติการ..................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ................................  ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ................................................  
                         (นางสาวภักวิภา  โกมาลย์)                                        (นายนพดล  สาสิทธิ์ )          (นายบุญมี  โพธิ์สนาม)  
    เลขานุการคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ            ประธานคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ  
          ……………………………………… 
          (นายปิติ  ทั้งไพศาล) 
เลขานุการคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 



 


