
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 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  

สถานที่ตั้ง  10/10   หมู่ที่ 2   ต าบลรัตภูมิ   อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

      ชื่อผู้ประสานงาน   นายณัฐพงศ์  ด้วนมี โทรศัพท์    086-4052241  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ 

แล้ว 
ยังมิได้ 

ด าเนินการ 
   

1. กิจกรรม ประกำศเจตนำรมณห์รือข้อตกลงของผู้บริหำรและสมำชิก
ในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน 

  13 
สถำนบริกำร 

ประกำศเจตนำรมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหำรและ
สมำชิกในองค์กรที่จะขับเคลื่อนใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกัน 

 

2. กิจกรรมก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ ปัญหำที่อยำกแก”้“ควำม
ดีที่อยำกท ำ”  สอดคล้องกับคณุธรรม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ 

  2 ปัญหำ ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ ปัญหำที่อยำกแก”้
“ควำมดีที่อยำกท ำ”  สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประกำร 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 

 

3. กิจกรรมจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมให้เกดิคุณธรรม
เป้ำหมำยองค์กรและมีกำรมอบหมำยบุคลำกรหรือหน่วยงำนรับผิดชอบ 

  6 โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดคุณธรรม
เป้ำหมำยองค์กรและมีกำรมอบหมำยบุคลำกรหรือ
หน่วยงำนรับผดิชอบ 

 

4. กิจกรรมด ำเนินงำน/กิจกรรมตำมแผนส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมที่
ก ำหนดไว ้

  6 โครงกำร กิจกรรมด ำเนินงำน/กจิกรรมตำมแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ก ำหนดไว ้

 

5. กิจกรรมกำรจัดระบบตดิตำม  รำยงำนประเมินผล และจัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนส่งเสรมิ
คุณธรรมในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำไปสู่คณุธรรมเป้ำหมำย 

  1 ครั้ง กิจกรรมกำรจัดระบบติดตำม  รำยงำนประเมินผล และ
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ด าเนินการ

แล้ว 
ยังมิได้

ด าเนินการ 
   

6. กิจกรรมกระบวนกำรยกย่องเชิดชู บุคลำกรที่ท ำควำมดีหรือ
หน่วยงำนโครงกำรกิจกรรมเด่นในกำรส่งเสริมคุณธรรมเป้ำหมำยจนเป็น 
แบบอย่ำงได ้

  บุคลำกร
ได้รับยกย่อง 
เชิกชูเกียรต ิ

กิจกรรมกระบวนกำรยกย่องเชิดชู บุคลำกรที่
ท ำควำมดีหรือหน่วยงำนโครงกำรกิจกรรมเด่น
ในกำรส่งเสริมคณุธรรมเปำ้หมำยจนเป็น 
แบบอย่ำงได ้

 

7. องค์กรมีผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนขององค์กรตำม “ปัญหำที่อยำกแก้" 
และ "ควำมดีที่อยำกท ำ" ตำมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต อำสำ เพิ่ม
มำกขึ้น 

  1 องค์กร องค์กรมีผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ตำม “ปัญหำที่อยำกแก้" และ "ควำมดีที่อยำก
ท ำ" ตำมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต อำสำ 
เพิ่มมำกขึ้น 

 

๘. องค์กรมีกำรเพิ่มประเด็นคณุธรรมเป้ำหมำย ในมิติกำรน ำหลักศำสนำ 
และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำก ำหนดเป็นปญัหำที่อยำกแก้ ควำม
ดีที่อยำกท ำ เพิ่มเติมจำกคุณธรรมอื่น ๆ อย่ำงชัดเจน 

   2 ประเด็น องค์กรมีกำรเพิ่มประเด็นคณุธรรมเป้ำหมำย 
ในมิติกำรน ำหลักศำสนำ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียงมำก ำหนดเป็นปญัหำที่อยำก
แก้ ควำมดีที่อยำกท ำ เพิม่เตมิจำกคุณธรรมอื่น 
ๆ อย่ำงชัดเจน 

 

๙. องค์กรมีองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำนองค์กรคุณธรรมสำมำรถเป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดขยำยผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 

  1 อ ำเภอ 
ต้นแบบ 

องค์กรมีองค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนนิงำนองค์กร
คุณธรรมสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละถ่ำยทอด
ขยำยผลไปสู่องค์กรอื่นได ้

 

 

 

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 
 
 


