
 

 
 

แผนการด าเนินงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป ์
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่อชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป์          
สถานที่ตั้ง ๓๗๔ หมู่ ๒ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  
ชื่อผู้ประสานงาน  1. นายสุทธิวรณ์  ค าโสภา   โทรศัพท์  08๓-๔๕๒๔๙๙๖ 
      2. น.ส.จิราภรณ์  ภู่สมบูรณ์  โทรศัพท์ 0๙๔-๙๐๕๙๔๔๙ 
      3. นางรัติยา  รักดี             โทรศัพท ์๐๘๑ข๗๔๙๔๖๙๕   
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  1๔๘  คน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๔๘  คน 
จ านวนกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๔ โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รวม - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จ านวน   ๙๘,๗๕๐.- บาท 
 จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกโครงการ จ านวน  -  .-บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ โรพยาบาลเจริญศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักการทางศาสนา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และน้อมน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถวีัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต และเป็นองค์กรคุณธรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ      เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕  จ านวน  ๑๒  เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินงาน 

 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ร้อยละ 80 ของแต่ละกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้ประชาชน 
 กิจกรรมของชมรมสร้างการปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน      

เพ่ือความสามัคคีของหมู่คณะและบรรยากาศองค์กรที่ดี เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่จะใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

1.โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม บุคลากร  ด้วย
รักเหนือรัก ในระดับศลี ๕ บุคลากร 
คปสอ.เจริญศลิป์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

๑.เพื่อสร้างคนดี  ในทุกระดับของ
ประเทศ  ด้วยการฝึกอบรมและพฒันา
ข้าราชการ  และ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เป็น“พ่อแบบ 
แม่แบบ” ที่ดีงามของสังคม 
๒.เพื่อขยายเครือข่ายในการส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมของหน่วยงาน
ทุกสังกัด  
ภาครัฐ ภาคประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายประเภทข้าราชการ 
และเจา้หน้าท่ีของรัฐ   รวมทั้งทุกภาค
ส่วนเพ่ือความรัก ความสามัคคี ให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว  เพื่อความรัก ความ
สามัคคี ให้เกดิขึ้นในสังคมไทยอยา่ง
กว้างขวาง 
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับ
นโยบายของ 
โรงพยาบาลคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุข    
๔.เพื่อเผยแพรผ่ลงานในด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมของแต่
ละหน่วยงานซึ่งเป็นการ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินใหส้มดั่ง
เจตนารมณต์ามรัฐธรรมนูญ                  

นายสุทธิวรณ์   
ค าโสภา 

 / ๔๖,๒๐๐.-   /  
 
 
 

 

ยอดยกไป     ๔๖,๒๐๐.-      
                   



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕6๕ 
 

 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่จะใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ยอดยกมา 
๒.โครงการคัดเลือกคนดีศรีเจรญิ
ศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

 
๑.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมการด าเนินงาน
ของชมรมจริยธรรม รพ.เจรญิศิลป ์ใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เจริญศิลป์และเป็นการกระตุ้นให้มกีาร
ขยายผลการด าเนินงานของชมรม
จริยธรรม คปสอ.เจรญิศลิป์ ไปยัง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
จังหวัดสกลนคร ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ง 
๒.เพื่อให้ชมรมจริยธรรม รพ.เจรญิ
ศิลป์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด าเนินการ
คัดเลือกบุคลากรและประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอเจรญิศิลป์ ท่ีมผีลงาน
ดีเด่นดา้นการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม เป็นคนดีศรเีจรญิศิลป์  
ประจ าปี ๒๕๖๔  
๓. เพื่อให้การยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
สร้างขวัญก าลังใจและความเชื่อมัน่
ให้กับบุคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเจรญิศลิป์ท่ีดีว่าผู้ทีม่ีคุณธรรม
จริยธรรม มผีลงานดเีด่นเป็น
แบบอย่างท่ีดีงาม และเป็นท่ีประจกัษ์
แก่บุคคลทั่วไป 
๔. เพื่อให้ชมรมจริยธรรม รพ.เจรญิ
ศิลป์และภาคเีครือข่ายมีการ
ด าเนินงานกจิกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน   

 
นายสุทธิวรณ์   
ค าโสภา 

 
 
 

 ๔๖,๒๐๐..- 
๑๘,๒๕๐.- 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
/ 

 

ยอดยกไป     ๖๔,๔๕๐.-      
 



 รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕6๕ 
 

 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่จะใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ยอดยกมา 
๔.โครงการอบรมการเสรมิสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษา
วินัย การป้องกันมิให้ท าผิดวินัยและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือ
คุกคามทางเพศ โรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 ๑. เพื่อการเสริมสรา้งวัฒนธรรม
พัฒนาด้านจริยธรรม หรือค่านิยมให้
บุคลากร มีวินยัในตนเองและป้องกันมิ
ให้กระท าผดิวินัย   
 ๒. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิด  ให้
บุคลากรมีจิตสาธารณและเห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน มีวินัย มจีิต
พอเพียงรับผิดชอบต่อสังคม ไมม่ี
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ  
 ๓. เพื่อสร้างค่านยิมและปลูก
จิตส านึกของบุคลากร และสร้างความ
ตระหนักรู้ในการมสี่วนร่วม มีวินัยจิต
พอเพียง แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ 
 

 
 
นายสุทธิวรณ์   
ค าโสภา 

 
 
 

 
 
/ 

๖๔,๔๕๐.- 
 

๔,๘๐๐. - 

  
 
/ 

 
 
 

  

ยอดยกไป     ๖๙,๒๕๐.-      
        
                 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕6๕ 
 

 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่จะใช ้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ยอดยกมา 
๕.โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใส การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จิตพอเพียง ต้านทุจริต สร้าง
จิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์ 
สุจรติ ภายใต้แนวคดิ Model 
Strong        คปสอ.เจริญศลิป์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕                

 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ท่ีเข้ารับ
การอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มี
จรรยาบรรณของข้าราชการที่บัญญัติ
ไว้เป็นกฎหมาย กฎ และระเบียบ  
เห็นความส าคัญและเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม  
มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ
ไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ที่มีคณุธรรม จริยธรรม มีจติ
พอเพียงต้านทุจริต 
๔. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างท่ีเข้ารับการอบรม มี

 
 
นายสุทธิวรณ์   
ค าโสภา 

 
 
 

 
 
/ 

๖๙,๒๕๐.- 
 

๒๙,๕๐๐ - 

  
 
/ 

 
 
 

  



ความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิ 
๕. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
๖. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรบั
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการ-ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)เพื่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมพัฒนาด้าน
จริยธรรม หรือคา่นิยมให้บุคลากร มี
วินัยในตนเองและป้องกันมิให้กระท า
ผิดวินัย   
 ๒. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิด  ให้
บุคลากรมีจิตสาธารณและเห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน มีวินัย มจีิต
พอเพียงรับผิดชอบต่อสังคม ไมม่ี
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ  
 ๓. เพื่อสร้างค่านยิมและปลูก
จิตส านึกของบุคลากร และสร้างความ
ตระหนักรู้ในการมสี่วนร่วม มีวินัยจิต
พอเพียง แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ 

ยอดยกไป     ๙๘,๗๕๐.-      
        
                      ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบแผน   ลงชื่อ.... .................................ผู้เสนอแผน         ลงชือ่...................................ผู้อนมุติัแผน                  
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