
 
 

                    แบบฟอร์มที่ ๑ 
 

     แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
สถานที่ตั้ง    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ถนนรัฐประชา  ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อผู้ประสาน  นางสาวนิภา อินทนิล โทรศัพท์ ๐๙๕๖๒๐๘๐๖๖ 
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน    ๙๔   คน 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๙๔  คน 
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ทั้งสิ้น    ๓   กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖   จำนวน   ๔,๐๐๐    บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน  รวมทุกกิจกรรม   จำนวน   ๔,๐๐๐    บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม    จำนวน       -        บาท 
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

•  ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ระยะเวลาที่ดำเนินการ   ๑๒   เดือน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

•  บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล มีวินัยเชิงบวก ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต   

• ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอราษีไศล 



 
 

แผนรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๕) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๖) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-.มิ.ย.. 

๖๖) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-.ก.ย.. 

๖๖) 

1) กิจกรรมสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม วินัย
เชิงบวก  และการนำ
ค่านิยม MOPH สู่การ
ปฏิบัติ 
 

1) เพ่ือสร้างเสริมวินัย
เชิงบวก .ให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
2) เพ่ือปลูกฝัง MOPH 
Core Value นำสู่การ
ปฏิบัติ 

ชมรม
จริยธรรม
สสอ.ราษี
ไศล 

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.ราษี
ไศล 
จำนวน 
๙๔ คน 
(ร้อยละ 
100) 

- บุคลากรใน
สังกัดฯ มีวินัย
เชิงบวก  
- มีการนำ
ค่านิยม MOPH 
สู่การปฏิบัติ 
เป็นวัฒนธรรม
องค์กร 
 

- 
 

     

1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร และ
กระบวนการทำงาน ให้
ถูกต้องตามหลักธรร
มาภิบาล โดยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๑) เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร 
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) เพื่อให้บุคลากรได้
ประเมินตนเองตาม
แบบประเมิน ITA และ
นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบงาน  
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.ราษี
ไศล 
จำนวน 
๙๔ คน 
(ร้อยละ 
100) 

- สสอ. และ 
รพ.สต. มีการ
ปรับปรุง
กระบวนงานให้
ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4,000      

 



 
 

แผนรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (ต่อ) 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๕) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๖) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-.มิ.ย.. 

๖๖) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-.ก.ย.. 

๖๖) 

3) โครงการพัฒนาระบบ 
กลไก และกระบวนการ  สู่
การเป็นองค์กรสร้างสุข 

1) เพ่ือให้เกิด
กระบวนการนำไปสู่
การเป็นองค์กร 
สร้างสุข 
๒) เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดความ
สมดุลในชีวิตและ
การทำงาน   

งาน
ทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ.ราษี
ไศล 
จำนวน 
๙๔ คน 
(ร้อยละ 
100) 

บุคลากรใน
สังกัดฯ มีความ
สมดุลในชีวิต
และการทำงาน   

-      

รวม     ๔,๐๐๐      
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน      ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน 
              (นางสาวนิภา อินทนิล)              (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 
       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ          สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
          วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                      ประธานชมรมจริยธรรม 
              วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 


