
 

แบบฟอร์มท่ี 2 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม  2564 - 30  มีนาคม  2565) 
 รอบ 12 เดือน (1  ตุลาคม  2565 - 31  สิงหาคม  2565) 
 
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมและคุณธรรม โรงพยาบาลขุขันธ ์หน่วยงาน โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สถานที่ต้ังเลขที ่ ๑๐๙ หมู ่ ๖  ต าบลหนองฉลอง  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อผู้ประสานงาน นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ์ โทรศัพท์ 045-814290-4 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ๕ กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม     ๒๗๘,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     ๒๗๘,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน   บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
๑. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

เจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 
100 % 

เจ้าหน้าท่ีมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

164,000.- 
บาท 

คณะกรรมการ 
CRT 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 



๒. กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณ อายุ
ราชการ 

 เพื่อระลึกถึง
คุณูปการของทุก
ท่านในระหว่าง
ที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 
ด้วยความวิระยะ 
อุตสาหะ และตั้ง
มั่นอยู่ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
รวมถึงให้การยก
ย่อง และเชิดชู
เพื่อ เป็น
แบบอย่างท่ี 
ดีแก่ข้าราชการ
รุ่นหลัง 

114,000.-
บาท 

คณะกรรมการ 
CRT 

    ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓. กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีเพื่อ

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (big cleaning 

day) 

  เจ้าหน้าท่ีมี

จิตส านึกท าดีต่อ

ส่วนรวม 

- 
คณะกรรม 

การ ๕ ส  

    บรรลุเป้าหมายตาม

กิจกรรม 

๔.กิจกรรมสร้างสุขน าจนท.ร่วม

กิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในวัน ส าคัญ 

  เจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลขุ

ขันธ์มีคุณธรรม

และเป็นคนดี

ของสังคม 

- 

คณะกรรมการ

ชมรม

จริยธรรม 
 

    บรรลุเป้าหมายตาม

กิจกรรม 

๕. กิจกรรมชิดชูคนด ีมีคุณธรรม

กิจกรรมมอบรางวัลประกาศเกียรติ

คุณ จนท.ดีเด่น 

  มีบุคคลต้นแบบ

ด้านคุณธรรม - 
คณะกรรมการ 

CRT/HRD  

    บรรลุเป้าหมายตาม

กิจกรรม 

 



ค าอธิบาย : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ  คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
   ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย   2. พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ  

3. ความคิดสร้างสรรค ์  4. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ    6. การบริหารเวลา 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
    
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ส่งข้อมูลรายงานการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
        (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2565   (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน  
   ( นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ)์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมและคุณธรรม 
    วันท่ี  ๑๕  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 


