
                                                          บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 042-709149 
ที ่ สน 0033.301/539 วันที่     15   มีนาคม    2566 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

(รอบ 6 เดือน) 
  

 เรียน   สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 

                       ด้วย ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ปปช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2566 นั้น 

            เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH  
ITA) ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 (รอบ 6 เดือน)    ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์
หวัดสกลนคร และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ต่อไป  

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
          

 
                                                             
     (นายสุทธิวรณ์   ค าโสภา) 
               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 
                                     ทราบ/อนุญาต 
 
                                                                                                                                          

           (นายสัจพงษ์   โชคคติวัฒน์)  
                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. 042-7091499 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 

ส าหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........รพ.เจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........15..มีนาคม..2566..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
รพ.เจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2566..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 
เดือนแรก) ของโรงพยาบาลเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร บนบอรด์ประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ ของ รพ.เจริญศลิป ์
Linkภายนอก: http://............................................................................................................................. .... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

      
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์  โชคคติวฒัน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์
วันท่ี  15  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2566       วันท่ี  15  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2566       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
    

(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) 
ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี  15  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2566       

                                                     
 



แบบฟอร์มที่ 3 

 

แบบติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66) 

 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 64 -30 กันยายน 65) 
 

ชื่อชมรม จริยธรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ หน่วยงาน โรงพยาบาลเจริญศลิป์ 

สถานที่ตั้ง    โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ม.2  ต าบลเจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์   จ.สกลนคร 

ชื่อผู้ประสานงาน  นายสุทธิวรณ์   ค าโสภา โทรศัพท์ 0-4270-9149   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-452-4996 
 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น    4  กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่มีการด าเนินการจริง ทั้งสิ้น   1  กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  6 เดือน รวม 4,300 บาท 

 จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  68,250   บาท 
 จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 



กิจกรรม 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ท่ีใช้ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

ผลการด าเนินการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. ) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย. ) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.) 

1.กิจกรรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรม การรักษาวินยั การปอ้งกนัมิให้ท าผิดวินัยและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลเจริญศิลป ์
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม100 

คน 

มีกิจกรรมท าให้เกิด
ความสามัคคี 

4,300 นายสุทธิวรณ์ 
ค าโสภา 

ม.ค.66    ร้อยละ 60 

          

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนนิงาน 

 ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน  

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 

 เจ้าหน้าท่ีมภีารกิจมากและติดไปราชการ  

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
   

 

ลงชื่อ                                      ผู้รายงาน 
        (นายสุทธิวรณ์   ค าโสภา) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ของชมรมจริยธรรม รพ.เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 65 -30 กันยายน 66) 
ชื่อชมรม    จริยธรรมโรงพยาบาลเจริญศิลป์........ หน่วยงาน โรงพยาบาลเจริญศิลป ์  
สถานที่ตั้ง    โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ม.2 ต าบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร     
ชื่อผู้ประสานงาน   นายสุทธิวรณ์  ค าโสภา  โทรศัพท์ 0-4270-9149   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-452-4996 
ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โรงพยาบาลเจริญศิลป ์

แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม การด าเนินการ จ านวน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่

ด าเนินการ 
   

1.กิจกรรม อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรด้วยรักเหนือรัก สูโ่รงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566   1 ครั้ง ร้อยละ 60  
2.กิจกรรม อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยรักเหนือรักในระดับศีล 5 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566      

3.กิจกรรม คัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 2566      

4.กิจกรรม อบรมการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้ท าผิดวินยัและแก้ไขปัญหาการ  
                 ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

     

 

 
ลงชื่อ                                       ผู้รายงาน 
        (นายสุทธิวรณ์  ค าโสภา) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
  เลขานกุารชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
      วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

แบบฟอร์มที่ 2 


