
 
 

                    แบบฟอร์มที่ ๒ 
 

     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๔-3๐ มีนาคม 256๕) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๔-3๑ สิงหาคม 256๕) 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
สถานที่ตั้ง    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ถนนรัฐประชา  ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อผู้ประสาน  นางสาวนิภา อินทนิล โทรศัพท์ ๐๙๕๖๒๐๘๐๖๕ 
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น    ๓   กิจกรรม 
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   ทั้งสิ้น    ๓   กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   จำนวน  ๙,๐๐๐    บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน  รวมทุกกิจกรรม   จำนวน   ๙,๐๐๐    บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม    จำนวน       -        บาท 
 
รายละเอียด ดังนี้ 



 
 

• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๔) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๕) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-.มิ.ย.. 

๖๕) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-.ก.ย.. 

๖๕) 

1) กิจกรรมอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม วินัย
เชิงบวก  และการนำ
ค่านิยม MOPH สู่การ
ปฏิบัติ 
 

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.ราษี
ไศล จำนวน 
๙๔ คน 
(ร้อยละ 100) 

- บุคลากรใน
สังกัดฯ มีวินัยเชิง
บวก  
- มีการนำค่านิยม 
MOPH สู่การ
ปฏิบัติ เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
สสอ.ราษีไศล 

    - บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 
๑๐๐ รับทราบค่านิยม  
MOPH Core Value นำสู่
การปฏิบัติ 
- รพ.สต.ทุกแห่งมีแผน
ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม 
วินัยเชิงบวก   

๒) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร และ
กระบวนการทำงาน ให้
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.ราษี
ไศล จำนวน 
๙๔ คน 
(ร้อยละ 100) 

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

4,000      - มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ของ สสอ.ราษีไศล 
และการจัดทำแผนออก
ตรวจสอบภายใน รพ.สต.
ในสังกัด 
- มีการออกตรวจสอบ
ภายในตามแผนฯ และ
สรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน 
- มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

 
  



 
 

• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล (ต่อ) 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖๔) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๕) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-.มิ.ย.. 

๖๕) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-.ก.ย.. 

๖๕) 

3) โครงการพัฒนาระบบ 
กลไก และกระบวนการ  
สู่การเป็นองค์กรสร้างสุข 
 

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.ราษี
ไศล จำนวน 
๙๔ คน 
(ร้อยละ 100) 

บุคลากรในสังกัด
ฯ มีความสมดุล
ในชีวิตและการ
ทำงาน   

5,000 งานทรัพยากร
บุคคล 

    - มีการสรุปผลการประเมิน 
HPI และ HPM ให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบ 
- มีการจัดทำแผนองค์กร
สร้างสุข   
- จัดกิจกรรมประชุมสัญจร 
เพ่ือเยี่ยมเสริมพลังซึ่งกัน
และกันระหว่าง รพ.สต. 
- มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
(OD) นอกสถานที่  

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 

- เป็นองค์กรยึดถือวัฒนธรรมการทำงาน “รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม” ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านจริยธรรม ทำ 
ให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือ 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกตจากการดำเนินงาน 
  - สถานการณ์โควิด 1๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 - จัดกิจกรรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น  จัดให้มีทีมพ่ีเลี้ยงสำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ ระหว่างรุ่น 
 
            ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน 
                             (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 
                     สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
                                  ประธานชมรมจริยธรรม 
               วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  


