
 

 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
 

   ชื่อชมรม       พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา       หน่วยงาน      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอควนเนียง  

   สถานที่ต้ัง  10/10   หมู่ที่  2   ต าบลรัตภูมิ   อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

          ชื่อผู้ประสานงาน   นายณัฐพงศ์  ด้วนมี โทรศัพท์    086-4052241  
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 9 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
 จากงบประมาณอืน่ ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน   บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผลการด าเนินการ 

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  
ประกำศเจตนำรมณ์หรือ
ข้อตกลงของผู้บริหำรและ
สมำชิกในองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน 

จ ำนวนสมำชิกองค์กร มีกำร
ประกำศข้อตกลงร่วมกันเป็น
ทำงกำรหรือเป็นลำยลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่ำ ๕๐% ของ
จ ำนวนสมำชิกในองค์กร 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

   จ ำนวนสมำชิกองค์กร มีกำร
ประกำศข้อตกลงร่วมกัน
เป็นทำงกำรหรือเป็นลำย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 
๕๐% ของจ ำนวนสมำชิกใน
องค์กร 

2. กิจกรรม 
ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย
จำก “ ปัญหำที่อยำกแก้” 
“ควำมดีที่อยำกท ำ”  
สอดคล้องกับคณุธรรม 4 
ประกำร พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอำสำ 
 

จ ำนวนสมำชิกองค์กร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐%  
มีกำรก ำหนดคุณธรรม 
เป้ำหมำย “ปัญหาท่ีอยาก
แก้” และ  
“ความดีที่อยากท า” เพื่อ
แก้ไขปัญหำขององค์กร 
ครอบคลมุทั้ง  
๔ คุณธรรม อย่ำงน้อย  
๓ - ๕ เรื่อง 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  จ ำนวนสมำชิกองค์กร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐%  
มีกำรก ำหนดคุณธรรม 
เป้ำหมำย “ปัญหาท่ีอยาก
แก้” และ  
“ความดีที่อยากท า” เพื่อ
แก้ไขปัญหำขององค์กร 
ครอบคลมุทั้ง  
๔ คุณธรรม อย่ำงน้อย  
๓ - ๕ เรื่อง 

3. กิจกรรม 
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เป้ำหมำยองค์กรและมีกำร
มอบหมำยบุคลำกรหรือ
หน่วยงำนรับผดิชอบ 

- มีกำรแผนกำรขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมีส่วน
ร่วมจำกทุกฝ่ำยในองค์กร 
- มีกำรมอบหมำย แต่งตั้ง
บุคคลหรือหน่วยงำน
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนท่ี
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  - มีกำรแผนกำรขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในองค์กร 
- มีกำรมอบหมำย แต่งตั้ง
บุคคลหรือหน่วยงำน
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนท่ี
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

 



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผลการด าเนินการ 

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) 
4. กิจกรรมด ำเนินงำน/
กิจกรรมตำมแผนส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนด
ไว ้

มีผลส ำเร็จจำกกำร
ด ำเนินงำน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตำม
ตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมคณุธรรมขององค์กร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐% 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร
คุณธรรมต่อเนื่อง 

168,080 สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  มีผลส ำเร็จจำกกำร
ด ำเนินงำน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตำม
ตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมคณุธรรมขององค์กร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐% 

5. กิจกรรม 
กำรจัดระบบตดิตำม  
รำยงำนประเมินผล และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อน ำไปสู่
คุณธรรมเป้ำหมำย 
 

- มีกำรจัดระบบตดิตำม
ประเมิน และรำยงำนผล
กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมำชิกทุกระดับ
ในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะ
กับกำรส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร

คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  - มีกำรจัดระบบตดิตำม
ประเมิน และรำยงำนผล
กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมำชิกทุกระดับ
ในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดสภำพแวดล้อมให้
เหมำะกับกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมในองค์กร 

6. กิจกรรม 
กระบวนกำรยกย่องเชิดชู 
บุคลำกรที่ท ำควำมดีหรือ
หน่วยงำนโครงกำรกิจกรรม
เด่นในกำรส่งเสริมคณุธรรม
เป้ำหมำยจนเป็น 
แบบอย่ำงได ้

มีกำรจัดกจิกรรมประกำศยก
ย่องเชิดชู บุคคลคุณธรรม 
ตำมคณุธรรมเป้ำหมำยทั้ง
ภำยในองค์กร และมี
กระบวนกำรยกย่องเชิดชู
ภำยนอกองค์กรด้วย 

 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร

คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  มีกำรจัดกจิกรรมประกำศยก
ย่องเชิดชู บุคคลคุณธรรม 
ตำมคณุธรรมเป้ำหมำยทั้ง
ภำยในองค์กร และมี
กระบวนกำรยกย่องเชิดชู
ภำยนอกองค์กรด้วย 
 



 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผลการด าเนินการ 

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 ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรตำม 
“ปัญหำที่อยำกแก้" และ 
"ควำมดีที่อยำกท ำ" ตำม
คุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต อำสำ เพิ่มมำกขึ้น 

มีผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกส่วน
งำนในองค์กรตำมตัวช้ีวัดใน

แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
องค์กรก ำหนด       ไม่น้อย

กว่ำ ๘๐ % 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร

คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

   มีผลส ำเร็จจำกกำร
ด ำเนินงำน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตำม
ตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมคณุธรรมขององค์กร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐% 

๘. องค์กรมีกำรเพิ่มประเด็น
คุณธรรมเป้ำหมำย ในมติิ
กำรน ำหลักศำสนำ และหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ก ำหนดเป็นปญัหำที่อยำกแก้ 
ควำมดีที่อยำกท ำ เพิ่มเติม
จำกคุณธรรมอื่น ๆ อย่ำง
ชัดเจน 

นอกเหนือจำกผลส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด
คุณธรรมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

องค์กรได้มีกำรก ำหนด
ประเด็นคุณธรรมเพื่อ

ด ำเนินกำรเพิ่มเติมครบท้ัง ๒ 
มิติ คือกำรน ำหลักศำสนำ

และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร

คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  - มีกำรจัดระบบตดิตำม
ประเมิน และรำยงำนผล
กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของสมำชิกทุกระดับ
ในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
- จัดสภำพแวดล้อมให้
เหมำะกับกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมในองค์กร 

๙. องค์กรมีองค์ควำมรู้จำก
กำรด ำเนินงำนองค์กร
คุณธรรมสำมำรถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ำยทอดขยำยผล
ไปสู่องค์กรอื่นได ้

- มีองค์ควำมรู้จำกกำร
ด ำเนินงำนองค์กรคณุธรรม
เฉพำะบำงกิจกรรม 
 
- สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ำยทอดขยำยผลไปสู่

องค์กรอื่นได ้

มีชมรมจริยธรรม 
และองค์กร

คุณธรรมต่อเนื่อง 

- สสอ. 
ควนเนียง 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

  มีกำรจัดกจิกรรมประกำศยก
ย่องเชิดชู บุคคลคุณธรรม 
ตำมคณุธรรมเป้ำหมำยทั้ง
ภำยในองค์กร และมี
กระบวนกำรยกย่องเชิดชู
ภำยนอกองค์กรด้วย 
 



 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ ำนวนคน จ ำนวนหน่วยงำน จ ำนวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ     
    

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
    
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 
                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
           (นำยณัฐพงศ์  ด้วนมี) 
ต าแหน่ง    นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร   
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
      วันท่ี 11  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
       (นำงสำวเดือนฉำย  โชคอนันต์) 
ต าแหน่ง       สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 
                   ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
     วันท่ี 11 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 
 
 


