
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                       

ที ่                   - วันที ่     13   กุมภาพันธ   2563 

เรื่อง   ขออนุมัตโิครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก ปองกัน 
ปราบปราม และเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง 
และมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
โดยใหมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในงานดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ นั้น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใส มีแนวทางในการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได อันจะสงผลตอการ
ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ใหดียิ่งขึ้นทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล พรอมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินใหมี
ธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ และนําประกาศข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 

 

 
      
                                                              

- ลงนามแลว 



โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕63 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต        
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานที่สําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี  ซึ่งม ี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงาน
โดยความซื่อสัตยและคาดหวังจากประชาชนวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ตองรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาต ิ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว  ๕  ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔  การ
สงเสริม คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการ
สงเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการ
และรูปแบบ ที่หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ใน   การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสํานึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน
ดวย ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม ดวยการมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน ขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เขาใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง 
ในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒.  เพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความ
สํานึกรวม ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแก
ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจัก การให การเสียสละและการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

๓.  เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
กลุมเปาหมาย 

ขาราชการ พกส. ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในสังกัด จํานวน 39 คน   

 
 
 



วิธีการดําเนินงานโครงการ 
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมกับการประชุมราการประจําเดือน  

โดยแบงออกเปน  ๓  แนวทาง คือ 
๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยผูบริหารสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอนาบอน สรางความตะหนักรูแกขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด พรอมกิจกรรมการสรางจิตสํานึก 
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต แยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม จิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) 

2. ขับเคลื่อนคานิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPHMOPH Code of Conduct 
3. ประกาศ/และลงนามรับทราบมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
4. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ เพื่อเปนการสงเสริม รูรักสามัคคี เสียสละ 

ชวยเหลือ/แบงปน และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม อยูรวมกันในสังคมอยางผาสุก 
เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม (เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะหตาง ๆ) หรือถวายปจจัยไทยธรรม
แกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ  เปนตน 

5. การจัดกิจกรรมทําบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน  ณ  วัดตาง ๆ 
 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ  
ดําเนินงานระหวางเดือนมกราคม -  กันยายน ๒๕63   ณ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

นาบอน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด  หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
 
งบประมาณ 

เงินบํารุงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
จํานวน  79,560.-บาท  (เจ็ดหมื่นเกาพันหารอยหกสบิบาทถวน) 

 
 
ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด  จํานวนไมนอยกวารอยละ 8๐  มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการรณรงค
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑.  ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  ที่ไดรับการฝกอบรม มีความรู ความ
เขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม 

๒. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  ที่เขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาจิตใจ  
และมีการพัฒนาตนเอง เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอหนาที่และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
สวนรวม  รูจักการเสียสละ  การชวยเหลือแบงปนเสริมสรางสังคมแหงความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต  เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 
 

ผูเขียน/เสนอโครงการ  
         (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
  

ผูเห็นชอบโครงการ  
 

 

(นางสุชาดา  จักรชวย) 

ผอ.รพ.สต.บานคลองจัง 

 

 

(นายสินธุชัย  สวนจันทร) 

ผอ.รพ.สต.บานไสยูงปก 

 

 

(นายอรรฆพร  สุวรรณ) 

ผอ.รพ.สต.บานกองเสา 

 

 

(นายพิเชษฐ  จิตรวิบูลย) 

ผอ.รพ.สต.บานหนองยาง 

 

 

(นางทศา  รัตนพันธุ) 

ผอ.รพ.สต.บานหนองดี 

 

 

(นายสมคิด  เอียดแกว) 

ผอ.รพ.สต.บานแกวแสน 

 

 

(นายระบิล  รักอาชีพ) 

ผอ.รพ.สต.บานส่ีแยก 

 

 
ผูอนุมัตโิครงการ 

 



 กิจกรรมการสร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื�อสตัยสุ์จริต แยกแยะเรื�องส่วนตวักบั

ส่วนรวม จิตพอเพียงตา้นทุจริต (STRONG) 

 
เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2562 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองจัง 
 

 
 
 
 
 



 สร้างสญัลกัษณ์ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  
“MOPH” MOPH Code of Conduct 
 
www.phonabon.go.th 

 

 
 
 

 ประชุมประจาํเดือน มีนาคม 2563  ขา้ราชการ พกส.และลูกจา้ง ในสงักดั

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน และกิจกรรมขบัเคลื�อน ชมรมจริยธรรม 

“ชมรมสาธารณสุขร่วมใจ ห่างไกลคอรัปชั�น” วนัที� 4 มีนาคม 2563  

ณ ศาลาการเปรียญวดัหนองดี 
http://www.phonabon.go.th/html/photo-main.asp?typephoto=1&id=120&ogan=1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   งานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  

ที ่            - วันที ่      10       มนีาคม  2563 

เรื่อง  รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานของชมรมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
 ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
ไดรับการพัฒนาเปนองคกรคุณธรรม ภายใตคุณธรรมประจําชาติ 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา โดยมีภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีบริการที่ดีมีคุณภาพ 

  ขอเท็จจริง 
  เพื่อใหการดําเนินงานของชมรมจริยธรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โดยงานนิติการ จึงขอรายงาน
ผลการขับเคลื่อนชมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และขอนํารายงานดังกลาวขึ้นเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงาน อันจะเปนเครื่องมือในการสงเสริมและเสริมสรางความโปรงใสของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน 

  ขอพิจารณา 
 เห็นควรนํารายงานผลการดําเนินงานของชมรมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

 ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการดําเนินงานของ

ชมรมจริยธรรมของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ทีแ่นบเสนอมาพรอมนี ้
 

 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 

 
      
                                                              

 
 

- ทราบ/ดําเนินการ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 

 

- ๒ -

         

 
     
                                                   



รายงานผลการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมนําไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการเปนหนวยงาน  
หรือองคกรคุณธรรม ตามหลักเกณฑการคัดเลือกองคกรคุณธรรม ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ของกรมศาสนา ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
 1.2 เพื่อพัฒนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ใหเปนองคกรคุณธรรม 
ประชาชนไดรับประโยชนจากบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

2. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 2.1 วันที่ 4 ตุลาคม 2562  กิจกรรมการสรางจิตสานึก ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต แยกแยะเรื่อง
สวนตัวกับสวนรวม จิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) ณ รพ.สต.บานคลองจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 2.2  สรางสัญลักษณคานิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หนาเว็บไซตสํานักงาน 

  “MOPH” MOPH Code of Conduct 

 

 2.3 ประชุมประจําเดือน มีนาคม 2563  ขาราชการ พกส.และลูกจาง ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน และกิจกรรมขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรม “ชมรมสาธารณสุขรวมใจ หางไกลคอรัปชั่น”  
วันที่  4 มีนาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองดี  โดย พระสมุหยศกฤต ยโสธโร เจาอาวาส 
วัดหนองด ีปฐกถาธรรม คุณธรรมการปฏิบัติงานขาราชการ และการฝกจิตการมีสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
               

      (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                รายงาน 
         10 มีนาคม 2563 

ทราบ 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป :  10  มีนาคม  2563 
หัวขอ: การเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม เพื่อการเสริมสรางวัฒนธรรมหรือคานิยมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
อยางซื่อสัตยสุจริต 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
             วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3       วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3                  

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

        วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3       

 
  



Print Screen 
 
Link : http://www.phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1 
 
 

 


