
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หน่วยงาน           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง              

สถานที่ตั้ง 10/10   หมู่ที่ 2   ต าบลรัตภูมิ   อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา      

ชื่อผู้ประสานงาน  นายณัฐพงศ์  ด้วนมี โทรศัพท์     086-4052241  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   35  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   35  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ....โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม  บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
       

ระยะเวลาที่ด าเนินการ     11       เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
    

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส  
๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส  
๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส 
 ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส  
๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
1. กิจกรรม  
ประกาศเจตนารมณ์หรือ
ข้อตกลงของผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน 

เพื่ อปลูกจิตส านึ กด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
ห ลั ก ธ ร ร ม  ข อ ง
พระพุทธศาสนา และน้อม
น า เ อ า ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทาง ในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการ
ปฏิบัติราชการ  

สสอ. 
ควนเนียง 

จ านวนสมาชิกองค์กร 
มีการประกาศ
ข้อตกลงร่วมกันเป็น
ทางการหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า ๕๐% ของ
จ านวนสมาชิกใน
องค์กร 

มีชมรม
จริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

- ด าเนินการ
แล้ว 

    

2. กิจกรรม 
ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย
จาก “ ปัญหาที่อยากแก”้ 
“ความดีที่อยากท า”  
สอดคล้องกับคณุธรรม 4 
ประการ พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี เกิด
ความส านึกร่วม ในการ
เสรมิสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตน เป็นพลเมือง
ด ีสร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวประชาชน และ
ประเทศชาต ิสร้าง
จิตส านึกในการกระท า
ความดี รู้จัก การให ้การ
เสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

สสอ. 
ควนเนียง 

จ านวนสมาชิกองค์กร 
ไม่น้อยกว่า ๕๐%  
มีการก าหนดคุณธรรม 
เป้าหมาย “ปัญหาท่ี
อยากแก้” และ  
“ความดีที่อยากท า” 
เพื่อแก้ไขปัญหาของ
องค์กร ครอบคลุมทั้ง  
๔ คุณธรรม อย่างน้อย  
๓ - ๕ เรื่อง 

มีชมรม
จริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการ
แล้ว 

   

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส  
๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส  
๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส 
 ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส  
๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
3. กิจกรรม 
จัดท าแผนการด าเนินงาน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เป้าหมายองค์กรและมีการ
มอบหมายบุคลากรหรือ
หน่วยงานรับผดิชอบ 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี เกิด
ความส านึกร่วม ในการ
เสรมิสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตน เป็นพลเมือง
ด ีสร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวประชาชน และ
ประเทศชาต ิสร้าง
จติส านึกในการกระท า
ความดี รู้จัก การให ้การ
เสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

สสอ. 
ควนเนียง 

- มีการแผนการ
ขับเคลื่อนคณุธรรมของ
องค์กรแบบมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายในองค์กร 
- มีการมอบหมาย 
แต่งตั้งบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผดิชอบ
การด าเนินงานท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

มีชมรม
จริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    

4. กิจกรรมด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผนส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด
ไว ้

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี เกิด
ความส านึกร่วม ในการ
เสรมิสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตน เป็นพลเมือง
ด ีสร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวประชาชน และ
ประเทศชาต ิสร้าง
จิตส านึกในการกระท า
ความดี รู้จัก การให ้การ
เสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์
ร่วมกันร่วมกัน 

สสอ. 
ควนเนียง 

มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมใน
องค์กรตามตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมคณุธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 

มีชมรม
จริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส  
๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส  
๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส 
 ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส  
๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
5. กิจกรรม 
การจัดระบบตดิตาม  
รายงานประเมินผล และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่
คุณธรรมเป้าหมาย 
 

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

 

สสอ. 
ควนเนียง 

- มีการจัดระบบ
ติดตามประเมิน และ
รายงานผลกิจกรรม 
 
- จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันของ
สมาชิกทุกระดับใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
- จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะกับการส่งเสรมิ
คุณธรรมในองค์กร 

มีชมรม
จริยธรรม 

และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    

6. กิจกรรม 
กระบวนการยกย่องเชิดชู 
บุคลากรที่ท าความดีหรือ
หน่วยงานโครงการกิจกรรม
เด่นในการส่งเสริมคณุธรรม
เป้าหมายจนเป็น 
แบบอย่างได ้

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 
 

สสอ. 
ควนเนียง 

มีการจัดกจิกรรม
ประกาศยกย่องเชิดชู 
บุคคลคณุธรรม ตาม
คุณธรรมเป้าหมายทั้ง
ภายในองค์กร และมี
กระบวนการยกย่อง
เชิดชูภายนอกองค์กร
ด้วย 

 

มีชมรม
จริยธรรม 

และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    

 

 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส  
๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส  
๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส 
 ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส  
๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
7. องค์กรมีผลส าเร็จการ
ด าเนินงานขององค์กรตาม 
“ปัญหาที่อยากแก้" และ 
"ความดีที่อยากท า" ตาม
คุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต อาสา เพิ่มมากขึ้น 

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

 

สสอ. 
ควนเนียง 

มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคณุธรรมแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกส่วน

งานในองค์กรตาม
ตัวช้ีวัดในแผนส่งเสริม

คุณธรรมที่องค์กร
ก าหนด       ไม่น้อย

กว่า ๘๐ % 

มีชมรม
จริยธรรม 

และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    

๘) องค์กรมีการเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย ในมติิ
การน าหลักศาสนา และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก าหนดเป็นปญัหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า เพิ่มเติม
จากคุณธรรมอื่น ๆ อย่าง
ชัดเจน 

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

 

สสอ. 
ควนเนียง 

นอกเหนือจาก
ผลส าเร็จในการ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
คุณธรรมเป้าหมายที่
ก าหนด องค์กรไดม้ี
การก าหนดประเด็น

คุณธรรมเพื่อ
ด าเนินการเพิ่มเติม

ครบทั้ง ๒ มิติ คือการ
น าหลักศาสนาและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีชมรม
จริยธรรม 

และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    

 

 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส  
๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส  
๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส 
 ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส  
๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
๙) องค์กรมีองค์ความรู้จาก
การด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอื่นได ้

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

 

สสอ. 
ควนเนียง 

- มีองค์ความรู้จากการ
ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมเฉพาะบาง
กิจกรรม 
 
- สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร

อื่นได ้

มีชมรม
จริยธรรม 

และองค์กร
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 

-  ด าเนินการแล้ว    

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
           (นายณัฐพงศ์  ด้วนมี) 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ   
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 12  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
       (นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์) 
ต าแหน่ง       สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 
                   ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 


