
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์ จังศรีสะเกษ 

ที่         ศก.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๕๖                 วันที่    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เร่ือง    ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร   
เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
        ด้วย โรงพยาบาล ขุขันธ์  ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี               
(ด้านสาธารณสุข) ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศ ๔ ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ 
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน โรงพยาบาลขุขันธ์ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร โรงพยาบาลขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติด้าน
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอขุขันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แผนงานที่ ๑๑ โครงการที่ ๔๖ โดยใช้
งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลขุขันธ์ จ านวนเงิน ๕๓,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
                                                  (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลขุขันธ ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการจริยธรรมและคุณธรรม โรงพยาบาลขุขันธ ์
ชื่อผู้รับผิดขอบ : นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์ 
ชื่อผู้ประสานงานหลัก : นางสมใจ ทองมนต ์
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาล
คุณธรรมหรือหน่วยงานคุณธรรม เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความสุข      บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม 
ท างานด้วยความโปร่งใส่ ช่ือสัตย์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้องค์กรเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
หรือหน่วยงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจน
ส่งเสริมบุคลากรของโรงพยาบาล ให้ยึดหลักการท างานบนพ้ืนฐานคุณภาพคู่คุณธรรม ดว้ยความสุข สร้างวัฒนธรรมการท างาน
ที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ 
 คณะกรรมการจริยธรรมและคุณธรรมโรงพยาบาล ขุขันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒน าบุคลากรในองค์กร 
เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค านิยม ด้วยการมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มารับบริการ
และประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาล ขุขันธ์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
๓. สถานที่ / พ้ืนที่ / ประชากรเป้าหมาย 
 สถานท่ี โรงพยาบาลขุขันธ ์
 พื้นที่ ห้องประชุมปรียาธร โรงพยาบาลขุขันธ ์อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ประชากรเป้าหมาย บุคลากรโรงพยาบาลขุขันธ ์จ านวน ๓ คน 
๔. กลวิธีด าเนินงาน 
 ๔.๓ ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
 ๔.๒ จัดท าโครงการ เพื่อขออนุมัต ิ
 ๔.๓ ค าเนินการตามแผน และจัดอบรม 
 ๔.๔ ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
๕. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจดัท าแผน 
 ๕.๒ ประชุมชี้แจงนโยบาย 
 ๕.๓ จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลขุขันธป์ีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เพื่อขออนุมัติ 
 ๕.๔ ด าเนินการตามแผน 
 ๕.๕ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการสร้างเสริมวัฒนธรรม ค านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงาน ๑ วัน 

 
 
 
 



 ๕.๖ กิจกรรมเสียงแห่งธรรม โดยจะให้มีการเปิดเสียงตามสายที่เกี่ยวกับธรรมะ และหลักธรรมกา ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ทุกวันพระ 
 ๕.๗. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ เดือนละ ๑ ครั้ง จ านวน ๔ เดือน 
 ๕.๘. ประเมินผลงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง เตือน กันยายน ๒๕๖๔ 
๗. งบประมาณ 
 จากเงินบ ารุงโรงพยาบาลขุขันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๓๙๗ คน x ๘๐ บาท                               จ านวนเงิน ๓๑,๗๖๐บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๙๗ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ           จ านวนเงิน ๑๙,๘๕๐บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๙๗ คน x ๒,๐๐๐ บาท                             จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
๘. การประเมินผล 
 ๘.๑ จากแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อน-หลังอบรม 
 ๘.๒ จากการสังเกตผู้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
๙. KPI และ Timeline ก ากับ 
 ๙.๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
กิจกรรม ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท าแผน      
๒. ประชุมชี้แจงนโยบาย      
๓. จัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือขออนุมัติ      
๔. จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการสร้างเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ๑ วัน 

     

๕. กิจกรรมเสียงแห่งธรรม โดยจะให้มีการเปิดเสียงตามสายที่เกี่ยวกับ
ธรรมะและหลังธรรมการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดี ทุกวันพระ 

     

๖.กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ เดือนละ ๑ ครั้ง      
๗. ประเมินผลงานและสรุปผลการด าเนินงาน      
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลกระทบ) 
 บุคลากรของโรงพยาบาลขุขันธ์ มีความรักความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ เมตตา เสียสละ ความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและอาชีพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 
 
      ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ  
                                                      ( นายประวิทย์  เสรีขจรจาร)ุ 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการอบรม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมปรียาธร อาคารทันตกรรม 

โรงพยาบาลขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

วันที่ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  การสร้างเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
             โดยคณะกรรมการจริยธรรมและคุณธรรมโรงพยาบาลขุขันธ์ 
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น.  การสร้างเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (ต่อ) 
   โดยคณะกรรมการจริยธรรมและคุณธรรมโรงพยาบาลขุขันธ์ 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  ชี้แจงนโยบายและอัตลักษณ์ขององค์กรให้ความรู้เรื่องผลผลประโยชน์ทับซ้อน 
    การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานแนวทางปฏิบัติ
    เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยคณะกรรมการจริยธรรมและคุณธรรม 
    โรงพยาบาลขุขันธ์ 
๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ น. – ๑๖.๓๐ น.  กิจกรรมกลุ่มการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานกิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


