
  
 
 

   คําสั่งโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
     ที่ 1930/2562 

  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ป 2563 
 

ตามที ่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559-2564) เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของทุกหนวยงาน 
และกระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
เปนไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และตามแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 
 ฉะนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเวียงหนองลองเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ป 2564 โดยมี
องคประกอบ หนาที่และอานาจ ดังตอไปนี้ 
1. องคประกอบ  

1.1 นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต   นายแพทยชานาญการพิเศษ  ประธาน  
1.2 นางสาวกาญจนา แซยับ   ทันตแพทยชานาญการพิเศษ  รองประธาน  
1.3 นางมาลา วงคคา    พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ  รองประธาน  
1.4 นางจุฬารัตน ประทุม   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะทํางาน  
1.5 นางจันทรฉาย พัฒนพงศ   เภสัชกรชานาญการ   คณะทํางาน  
1.6 นางกนกวรรณ ยองจา   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะทํางาน 
1.7 นางสาววันทนา ชมภูทัน   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะทํางาน 
1.8 นางสาวศิริจันทร ศุภปริญญา   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะทํางาน 
1.9 นางสาวสุภิดา จินดาหลวง   นักเทคนิคการแพทยชานาญการ  คณะทํางาน 
1.10 นางสาวจารุณี ไทยกรรณ   นักกายภาพบาบัดชานาญการ  คณะทํางาน 
1.11 นายประดิษฐ วังธิยอง   จพ.สาธารณสุขชุมชนชานาญงาน  คณะทํางาน 
1.12 นายสงวน มั่นขัน    พนักงานเภสัชกรรม   คณะทํางาน 
1.13 นายชินพันธ เลือดนักรบ   นักจัดการงานท่ัวไปชานาญการ  คณะทํางานและเลขานุการ  
1.14 นางสาวรุงนภา วิญญาเงือก   นวก.การเงนิและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
1.15 นางภีรณพัช เสนจันทรฒิไชย  นักวิชาการเงินและบัญชี   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  

2. บทบาทและหนาที่  
2.1 ใหคณะทํางานมีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน กับ

เปาหมายการดําเนินงานของชมรมจริยธรรมใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2560-2564)  

2.2 จัดทําเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน และ
ดําเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกลาว โดยการสรางการรับรูและความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน ใหแกบุคลากรในหนวยงาน  
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2.3 ดําเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดําเนินการจัดสงใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กําหนด  

2.4 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาคุณธรรม ตลอดจนสรางนวัตกรรม
ดานการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา ทั้งบุคคล องคกรตนแบบ องคกร
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู การพัฒนาและเขาถึงขอมูลไดอยางเปนระบบ  

2.5 ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย  
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

  

                             สั่ง ณ วันท่ี 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 

                          (นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมิต) 

             ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 



 
แบบฟอรมท่ี 1 

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ชื่อชมรม            ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเวียงหนองลอง            หนวยงาน                     โรงพยาบาลเวียงหนองลองกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.                                                       

สถานที่ตั้ง  โรงพยาบาลเวียงหนองลอง เลขท่ี 17 หมู 9 ตําบล วังผาง อําเภอ เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ชื่อผูประสานงาน          นายชินพันธ  เลือดนักรบ           เบอรโทร 0 5350 40433333333333333333333333333333333333333333333333       

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน……87….คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย……87….คน 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565……4…..โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม……25,400…..บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน……25,400…..บาท 

 จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน……-…..บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สงเสริมใหบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงหนองลองมีทัศนคติ วิธีคิด และปฏิบัติตนในการทํางานที่มีคณุธรรม จริยธรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม 

ระยะเวลาที่ดําเนินการ……12…..เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 เกิดผลสําเร็จในกระบวนการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ ไตร

มาส 1 
ไตรมาส 

2 
ไตร

มาส3 
ไตร

มาส 4 
1 โครงการขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม โรงพยาบาล
เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 
 
 
 

1) กิจกรรมจิตอาสา 
วปร.904 บําเพ็ญ
ประโยชนในหนวยงาน
และสถานทีส่าธารณะ 
 
2) กิจกรรม 5 ส. 
 
 
3) กิจกรรมการสงเสริม
ประเพณีอันดีงาม 
 
 
4) กิจกรรมการสงเสริม
ความรวมมือ และการ
เรียนรูเปนทีม และการ
สรางสุขในองคกรดวย
การใชสต ิ

1) เพื่อใหอาสาสมัครจิต
อาสา วปร.904 ใน
หนวยงานมีกิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
1) เพื่อใหหนวยงานผาน
มาตรฐาน 5 ส 
 
1) เพื่อใหบุคลากรไดทํา
กิจกรรมรวมกันในงาน
ประเพณีที่สําคญัตางๆ 
 
1) เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทํางานรวมกันเปนทีม 
ดวยการใชสติในการ
สรางสุขรวมกัน 

1) บุคลากร รพ.
เวียงหนองลอง และ 
รพสต. 4 แหง 
 
 
1) บุคลากร รพ. 
เวียงหนองลอง 
 
1) บุคลากร รพ.
เวียงหนองลอง และ 
รพสต. 4 แหง 
 
1) บุคลากร รพ.
เวียงหนองลอง และ 
รพสต. 4 แหง 
 

 
 
 
 
 
15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

10,400 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานบริหาร 
 
 
 
 
กลุมงานบริหาร 
 
 
กลุมงานบริหาร 
และปฐมภูมิฯ 
 
 
กรรมการบริหาร 

  รวมงบประมาณตามโครงการ 25,400 บาท      

 

 
 

                                                                                                      (นายชินพันธ  เลือดนักรบ) 
                                                                                                     นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

                                                       
 


