
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                       

ที ่                   - วันที ่     1   พฤศจิกายน   2562 

เรื่อง   เสนอแผนปฎิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการสงเสริม 
          คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

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

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จึงไดจัดทําแผนปฎิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใส มีแนวทางในการปองกันความ
เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได อันจะสงผลตอการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ใหดียิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล พรอมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินใหมีธรรมาภิ
บาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเห็นชอบ  และนําประกาศขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน 

 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 

 

 
      
                                                              

ชอบ 



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
1. ที่มา หลักการ และเหตุผล 
                      การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเปนภัยรายแรงตอประชาชนและประเทศชาติ ที่บอนทําลายทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจน
สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบันไดทวีความรุนแรง และขยายวงกวางขึ้นอยางรวดเร็ว เปนปญหาที่เกิดทั้งในองคกร
ภาคเอกชนและองคกรภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นจนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปโดยงาย  จึงจําเปนอยางยิ่งทีส่วนราชการจะตองเรงดําเนินการแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไป ดวยการสรางระบบการปองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหนวยงาน 

                    โดยเหตุดังกลาว รัฐบาลไดกําหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสานความ
รวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป  

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดทําวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการรองเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ ๒๕๖2 วาแตละปมีจํานวนเทาไร  
ในประเด็นใดบาง และเปรียบเทียบหาแนวโนมเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้น แลวคัดเลือกเรื่องรองเรียนที่สําคัญ ๕ เรื่อง เพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา โดย
วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําให 

๑) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
๒) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 

                     ๓) การปฏบิัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



คําอธิบาย : 
 - พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 - ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่

ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่  ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
   - การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตกัเตือน ดําเนินคดี  
หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและท่ีอยูหรือ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง 
แจงตักเตือน คําเนินคดี การนําไปแกไขปญหาการดําเนินงาน หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
 

๒.หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  มีหลักเกณฑในการพจิารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีเปนเรื่องรองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด หรือเปนเรื่องรองเรียน / ขอคิดเห็นในลักษณะคําถาม จะแจงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามทีเ่ห็นสมควร 

๒.๒ หากเปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ที่ไมมีมูล คือ เปนบัตรสนเทห หรือขอรองเรียนที่ไมมีพยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล แตเนื้อหาขอรองเรียน
นาเชื่อถือไดวามีการกระทําตามที่มีการรองเรียนจริง ก็จะดําเนินการตรวจสอบหรือสอบสวน หากผลการตรวจสอบไมมีมูล จะเสนอใหผูบังคับบัญชาพิจารณายุติเรื่อง หากมีมูลก็จะ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

๒.๓ หากเปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่มีมูล คือ มีพยาน เอกสาร หรือพยานบุคคลประกอบการพิจารณา จะดําเนินการสอบสวนทางวินัย และลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางจริงจัง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการเปนไปตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด 
๓. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

    ๓.๑ ไดนําเอายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกิจกรรม/โครงการ ซึ่งสาระสําคัญของยุทธศาสตร
ชาติดังกลาวประกอบดวย 

วิสัยทัศน 
 สสอ.นาบอน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณธรรม มีสวนรวมปองกันการทุจริต 
 
 
 
 



พันธกิจ  
๑.  สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมและยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.  พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

                     ๓.  พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ 
                     ๔.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดองคความรูเกี่ยวกับการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
           วัตถุประสงคหลัก 

 ๑.  สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม  จริยธรรม 
๒.  เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 
๔.  สังคมรูเทาทัน รวมปองกันการทุจริต 

          ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ ๒ รวมพลังแผนดินรวมกันปราบปรามกรทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทจุริต 
 

เมื่อศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแลวเห็นวา กิจกรรมที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จักตองดําเนินการเพื่อ
สนองยุทธศาสตรประกอบดวย 

๑.  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคน ไดแก กิจกรรมที่สรางความตระหนักและสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่เปนคนดี ซื่อสัตย สุจริต และกิจกรรมสงเสริมใหเปนคนที่มี
ความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนคนเกงและสามารถทํางานไดสมบูรณในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตนเอง 
                     ๒.  กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทํางานภายในสํานักงานของแตละหนวยงาน  ควรมีระบบในการควบคุมดูแลตนเอง มีระบบการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใส 
และระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการเจาหนาที่วามีการทุจริต  ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่
โดยมิชอบหรือไม 

๓.  กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐดวยกัน เพื่อเฝาระวังและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
                      
 
 



  ๔.ขอมูลการรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต 
                       จากการรวบรวมขอมูลการรองเรียน/การแจงเบาะแสการทุจริต จากศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา และจากศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยดํารงธรรมอําเภอนาบอน หรือชองทางอื่น มีการรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง สรุป
ประเด็นการรองเรียนได ดังนี้ 
                         (๑)  รองเรียนการทจุริต จํานวน    -   เรื่อง 
        (๒)  รองเรียนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐในสังกัด จํานวน   -   เรื่อง 

(๓)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอผูมารับบริการ จํานวน  -  เรื่อง 
(๔)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมมีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน   -  เรื่อง 
(๕)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง จํานวน   -   เรื่อง 
(๖)  ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัตติามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว จํานวน   ๑  เรื่อง 
      รวมท้ังสิ้น  ๑  เรื่อง 
 

 

๔.  ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  ป พ.ศ. ๒๕๖3 
ปญหา/อุปสรรค 
 ๔.๑  การจัดทําเว็บไซต เพื่อรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรหรือจากบุคคลภายนอก บางครั้งไดรับขอมูลไมถูกตอง ไมตรง
ตามหัวขอที่กําหนดไว จะไดรับขอมูลทั่วไปและขอความที่ไมพึงประสงค ผูรองเรียนสวนมากจะสงเปนหนังสือและไมลงชื่อที่อยูใหชัดแจง เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นไมมีมูล 

 ๔.๒  การอบรมขาราชการ ตามโครงการอบรมการสงเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บางครั้งขาราชการและบุคลากร มีภารกิจทีจ่ะตองปฏิบัติ 
ทําใหเขารับการอบรมไมครบตามหลักสูตรที่กําหนดไว 
 ๔.๓  บุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และขาราชการในสังกัดขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนฯ   
ขอเสนอแนะ 

  ๑.  ควรยกยองและเชิดชูเกียรติผูไดรับคัดเลือกเปนผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  หนวยงานที่สังกัดสวนกลาง การดําเนินการจึงตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนกลาง 

  ๓.  ควรจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔.  ควรจะเพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

 ๕.  ควรจะกําหนดใหสถานศึกษา ที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหทราบทุกเดือน เพ่ือจะไดนําขอมูลที่ไดรับมา
วิเคราะหในการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและหาแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

 ๖.  เสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนฯ 

  ๗.  แจงทุกหนวยบริการใหการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการฯ 



  ๘.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ถือเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จําเปนและเรงดวนในการที่ทุกภาคสวนจะตองชวยกันปฏิบัติใหเกิดผลตอการ
พัฒนาประเทศ มิใหตกต่ําไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก  ดังนั้น  ในเบื้องตนผูที่มีความรับผิดชอบในทุกภาคสวน จึงตองตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร
ดังกลาว นอกจากนั้นในระยะยาว จะตองปลูกฝงระบบความรูคูคุณธรรมไวใหกับคนไทย ตั้งแตในวัยเยาว  เพื่อใหเปนนิสัยที่ดีติดตัว อันจะสงผลใหประเทศไทยในอนาคต ปราศจาก
การทุจริต คอรรัปชัน มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 

  ๙.  ควรอบรมใหความรู เทคนิคการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกผูบริหาร และขาราชการ 

 ๑๐.  ควรกําหนดแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔  ป และมีงบประมาณรองรับในแตละป แลวสงใหหนวยบริการตางๆ นําไปปฏิบัติ 
 ๑๑.  ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หากมีการรองเรียนเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              จากขอมูลดังกลาวขางตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ ดังนี้ 
 

 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  

 
 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย  
๑.ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน 
  
  
 
 
 
  
 
 
 

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศอบรมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม แกขาราชการ
และบุคลากร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 
๑.๒ โครงการสงเสริมจริยธรรม  
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- ขาราชการและบุคลากร พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขในสังกัดมีจิตสํานึก
คานิยม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย 
-เรื่องรองเรียนลดลง 
 
- บุคลากรมีความรูและเขาใจใน
หลักธรรมทางศาสนา ตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรม สามารถสราง
ภูมิคุมกันที่ดี 

๑ ครั้ง/ป 
บุคคลบรรจุ

ใหม 
 
 
๑ ครั้ง/๔๐คน 
 

พ.ย.๖2 
 
 
 
 

พ.ย.๖2 
 
 
 

สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
นาบอน 
 
 
หนวยบริการ 
ในสังกัด 
 

 
                                           ผูเสนอแผน                                                                                     ผูอนุมัต ิ                                                                 
                                         
 
                                             
                                    (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)                                                                      (นางณิชมน  รัตนคช)                                                    
                            เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน                                                                สาธารณสุขอําเภอนาบอน           



 
 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

๑.ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สรางวินัยแกทุก  
ภาคสวน(ตอ) 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  

๑.๓ จัดใหมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการปองกันและตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
๑.๔ เผยแพรประชาสัมพันธและ
สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันและตอตานการทุจริต
ประพฤติ มิชอบผานชองทางตางๆ 
 
๑.๕ จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- จํานวนครั้งที่จัดประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการปองกันและตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
- จํานวนเรื่องที่จัดประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการปองกันและตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
- ผูรวมพิธีฯไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนขาราชการ ลูกจางทั้งหมด 

๕ ครั้ง/ป 
 
 
 

๕ เรื่อง/ป 
 
 
 
 

๑ ครั้ง/ป 

๑ ต.ค.๖2 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖3 
 
๑ ต.ค.๖2 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖3 
 
 

ก.พ.๖3 

ทุกหนวยราชการ 
 
 
 
ทุกหนวยราชการ 
 
 
 
 
ทุกหนวยราชการ 
 

 
                                           ผูเสนอแผน                                                                                     ผูอนุมัติ                                                                  
                                         
 
                                             
                                    (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)                                                                      (นางณิชมน  รัตนคช)                                                    
                           เจาพนกังานสาธารณสุขอําเภอชํานาญงาน                                                         สาธารณสุขอําเภอนาบอน           



 
ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ระยะเวลา

เสร็จสิ้น 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

๒.สรางบุคลากรมือ
อาชีพปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
  
 
 
  
 

๒.๑ สงเสริมใหขาราชการเขารับการ
อบรมเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 

 - รอยละของขาราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขของหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาค เขารับการอบรม
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 
 
 

รอยละ ๘๐ 
๑ ครั้ง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.๖3 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยราชการ 
 
 
 
 
 

 
                                           ผูเสนอแผน                                                                                     ผูอนุมัติ                                                                  
                                         
 
                                             
                                    (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)                                                                      (นางณิชมน  รัตนคช)                                                    
                            เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน                                                                สาธารณสุขอําเภอนาบอน   
  



 
 

 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน 
ที่   16/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชมรมสาธารณสุขนาบอนรวมใจห่างไกลคอรัปชั่น 
ของ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน  
และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตาม 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) น้ัน 

ฉะน้ัน เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชมรมสาธารณสุขนาบอนรวมใจห่างไกลคอรัปชั่น   ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน  โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

๑. องค์ประกอบ 
1.1 นางณิชมน  รัตนคช                   สาธารณสุขอ าเภอนาบอน ประธาน 
1.2 นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธาน 
1.3 นางสุชาดา  จักรช่วย               ผอ.รพ.สต.บ้านคลองจัง   คณะท างาน 
1.4 นายอรรฆพร  สุวรรณ               ผอ.รพ.สต.บ้านกองเสา   คณะท างาน 
1.5 นางทศา  รัตนพันธ์ุ                   ผอ.รพ.สต.บ้านหนองดี  คณะท างาน 
1.6   นายระบิล  รักอาชีพ                  ผอ.รพ.สต.บ้านสี่แยก คณะท างาน 
1.7   นายสินธ์ุชัย  สวนจันทร์              ผอ.รพ.สต.บ้านไสยูงปัก คณะท างาน 
1.8  นายพิเชษฐ จิตรวิบูลย์                ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง คณะท างาน 
1.9  นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างานและเลขานุการ 
1.10  นายอนันต์  รอดสั้น                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11   นายวชิระ ขนานชี                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. หน้าที่และอ านาจ 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  

กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ชมรมสาธารณสุขนาบอนรวมใจห่างไกลคอรัปชั่น    
และด าเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ชมรมสาธารณสุขนาบอนรวมใจห่างไกล
คอรัปชั่น  ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  1   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

นางณิชมน  รัตนคช 

สาธารณสขุอ าเภอนาบอน 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ชื่อชมรม    สาธารณสุขนาบอนรวมใจห่างไกลคอรัปชั่น     หนว่ยงาน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานที่ตั้ง 412/2 ถ.ราษฎร์บ ารุง 2 ซอย 2  ม.11 ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 

ชื่อผู้ประสานงาน   นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์   โทรศัพท์  0 7549 1192 , 08 6683 3599 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   42   คน 

จ านวนกลุม่เป้าหมาย    42  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    2  โครงการ  2 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม        44,000.- บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 4,000.- บาท 
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน           40,000.- บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรองค์กรให้บุคลากรตระหนักและต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12  เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการด าเนนิการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัตกิารของหน่วยงาน 
 บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความเข้าใจ และมีความตื่นรู้ด้านจริยธรรมในจิตใจ 
 บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการท างาน ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1. กิจกรรมการประกาศนโยบาย
และข้อตกลงส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมหน่วยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบายและ
ข้อตกลงในหน่วยงาน 
 1.2 การส่ือสาร ประชาสัมพันธ์
ในส่ือสาธารณะต่าง ๆ  

- หน่วยงานมี
เป้าหมายและ
แนวทางขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม
ชัดเจน 
- บุคลากรเข้าใจ
และตื่นรู้คุณธรรม 
จริยธรรมองค์กร 

 

คณะกรรมการ
และคณะท างาน

ชมรมฯ 

หน่วย
บริการใน

สังกัด 
7 

แห่ง 
 

บุคลากร 
 จ านวน 
42 คน 

การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร

และ
บุคลากร 

- / - - -  

2. โครงการอบรมและสร้างความ
เข้าใจในหลักคุณธรรมแก่บุคลากร
และสมาชิกชมรมฯ 
 2.1 ประชาสัมพันธ์สร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและผู้สนใจ 
 2.2จัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/เวทีพัฒนาความรู ้
 2.3 ประเมินระดับคุณธรรมและ
การพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นรากฐาน
ข้อมูลพัฒนาต่อเนื่อง 

- สามารถส่งเสริม
และยกระดับ
คุณธรรมของ
บุคลากรในสังกัด 
 

คณะกรรมการ
และคณะท างาน

ชมรมฯ 

บุคลากร 
ในสังกัด 
จ านวน 
42 คน 

สามารถ
ยกระดับ
คุณธรรม

ของ
บุคลากร
สูงขึ้น 

4,000.- - - 4,000.- -  

ยกไป     4,000.-   4,000.-   

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
        (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                  

               - ๑  พ.ย. ๖๒ 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
            (นางณิชมน  รัตนคช) 
ต าแหน่ง      สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

                    - ๑  พ.ย. ๖๒ 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

ยกมา     4,000.-   4,000.-   

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมการด าเนินงานตามหลัก 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 3.1 ฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/เวทีประกาศมาตรการ
เพ่ือบังคับใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

- พัฒนาการ
ด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์
คุณธรรม ความ
โปร่งใสและธรรม 
-บังคับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ และ
มาตรฐานด้าน
จริยธรรม
ขับเคลื่อนคุณธรรม
หน่วยงาน 

 

คณะกรรมการ
และคณะท างาน

ชมรมฯ 

หน่วย
บริการใน

สังกัด 
7 

แห่ง 
 

บุคลากร 
 จ านวน 
42 คน 

มีมาตรการ
บังคับใช้

เป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน 

40,000.- - 40,000.- - -  

4.กิจกรรมเสวนาเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมฯและสร้างสุของค์กร 
(Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับ
การประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  

-ส่งเสริมความ
ร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อน
คุณธรรมของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

 บริการใน
สังกัด 

7 
แห่ง 

 
บุคลากร 
 จ านวน 
42 คน 

ยกระดับ
คุณธรรม
และการ
ส่งเสริม 
Happy 
MOPH 

- / / / /  

รวม     44,000.-  40,000.- 4,000.-   

 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
        (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                  

               - ๑  พ.ย. ๖๒ 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
            (นางณิชมน  รัตนคช) 
ต าแหน่ง      สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

                    - ๑  พ.ย. ๖๒ 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

 ชื่อชมรม    สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรปัชั่น     หนวยงาน   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สถานที่ต้ัง  412/2 ถ.ราษฎรบํารุง 2  ซอย 2  ม.11  ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 

   ชื่อผูประสานงาน   นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   โทรศัพท  0 7549 1192 , 08 6683 3599 

  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

1. กิจกรรมการประกาศนโยบายและขอตกลงสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมหนวยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบายและขอตกลงในหนวยงาน 
 1.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธในสื่อสาธารณะตาง ๆ 
 

/  หนวยบริการ
ในสังกัด 

7 
แหง 

บุคลากร 
จํานวน 

42 
คน 

- หนวยงานมี
เปาหมายและ
แนวทางขับเคลื่อน
คุณธรรม จรยิธรรม
ชัดเจน จํานวน 7 
แหง 
- บุคลากรรวม
ประชุมแลกเปลีย่น
ทําความเขาใจและ
ตื่นรูคณุธรรม 
จริยธรรมองคกร 
จํานวน 
42 คน 
 
 

 

แบบฟอรมท่ี 2 



กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

2. โครงการอบรมและสรางความเขาใจในหลักคุณธรรมแกบคุลากรและสมาชิกชมรมฯ 
 2.1 ประชาสัมพันธสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูสนใจ 
 2.2จดัอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีพัฒนาความรู 
 2.3 ประเมินระดับคุณธรรมและการพัฒนาตนเองเพื่อเปนรากฐานขอมูลพัฒนาตอเนื่อง 

 / บุคลากร 
ในสังกัด 
จํานวน 
42 คน 

 ดําเนินการใน
ไตรมาส 3 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมการดําเนินงานตามหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา” 
 3.1 ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/เวทีประกาศมาตรการเพื่อบังคับใชเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

/  หนวยบริการ
ในสังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
จํานวน 
42 คน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากร
ในสังกัด จํานวน 

42 คน 

 

4.กิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาคณุธรรมฯและสรางสุของคกร (Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ติดตามผลการดําเนินงานรวมกับการประชุม
ประจําเดือนทุกเดือน 

/  บริการใน
สังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
 จํานวน 
42 คน 

 
12 ครั้ง 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและการ

สรางสุของคกรรวม
ในเวทีประชุม
ประจําเดือน 

ต.ค.62-มี.ค.63 
รวม  

6 ครั้ง/ 42 คน 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตําแหนง   เจาพนักงานสาธารณสขุชํานาญงาน 
                  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
               11  มีนาคม  2563 



 

แบบฟอรมท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กนัยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม    สาธารณสุขนาบอนรวมใจหางไกลคอรัปชั่น     หนวยงาน   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานที่ต้ัง  412/2 ถ.ราษฎรบํารุง 2  ซอย 2  ม.11  ต.นาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 
ชื่อผูประสานงาน   นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   โทรศัพท  0 7549 1192 , 08 6683 3599 
จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น  4 กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 4 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม    4,4000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน    4,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 4,0000  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

  ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ๖3) 

 

1. กิจกรรมการประกาศนโยบายและ
ขอตกลงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หนวยงาน 
 1.1 ประกาศนโยบายและขอตกลงใน
หนวยงาน 
 1.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธในสื่อ
สาธารณะตาง ๆ 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 แหง 

บุคลากร 
จํานวน 
42 คน 

 - สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

4 ต.ค.62    - หน วยงานมี เป าหมายและแนวทางขับ เคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรมชัดเจน จํานวน 7 แหง 
- บุคลากรรวมประชุมแลกเปลี่ยนทําความเขาใจและ
ตื่นรูคุณธรรม จริยธรรมองคกร จํานวน42 คน 



2. โครงการอบรมและสรางความเขาใจ
ในหลักคุณธรรมแกบุคลากรและสมาชิก
ชมรมฯ 
 2.1 ประชาสัมพันธสรางการมีสวนรวม
ของบุคลากรและผูสนใจ 
 2.2จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/
เวทีพัฒนาความรู 
 2.3 ประเมินระดับคุณธรรมและการ
พัฒนาตนเองเพื่อเปนรากฐานขอมูล
พัฒนาตอเนื่อง 

บุคลากร 
ใ น สั ง กั ด 
จํานวน 
42 คน 

 4,000 สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

  มิ.ย.63  - 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การดําเนินงานตามหลัก “พอเพยีง วินยั 
สุจริต จิตอาสา” 
 3.1 ฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
เวทีประกาศมาตรการเพื่อบังคับใชเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

หนวย
บริการใน

สังกัด 
7 

แหง 
 

บุคลากร 
จํานวน 
42 คน 

 40,000 สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

 4 มี.ค.53   ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร 
ในสังกัด  
จํานวน 
42 คน 

4.กิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาคุณธรรมฯ
และสรางสุของคกร (Happy MOPH)  
 4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ติดตามผลการดําเนินงานรวมกับการ
ประชุมประจําเดือนทกุเดือน 

บริการใน
สังกัด 

7 
แหง 

 
บุคลากร 
 จํานวน 
42 คน 

 
12 คร้ัง 

 - สสอ.นาบอน 
รพ.สต.ในสังกัด 

4 ต.ค.62 
4 พ.ย.62 
4 ธ.ค.62 

6 ม.ค.63 
4 ก.พ. 63 
4 มี.ค. 63 

 

  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูเพื่อพัฒนาคณุธรรมและ
การสรางสุของคกรรวมในเวทีประชุมประจําเดือน 

ต.ค.62-มี.ค.63 
รวม  6 ครั้ง/ 42 คน 

 

หมายเหตุ: ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 



ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
 1. อําเภอขนาดเล็ก มีบุคลากรไมมากไป ทําใหบริหารจัดการ กํากับดูแลบุคลากรไดมีประสิทธภิาพ และมีขอปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีนอย    
 2. ความรวมมือ รวมใจ และความสามัคคีของบุคลากร   

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
 1. กลุมพนักงาน/ลูกจางยังขาดความรูความเขาใจ   
 2. ภารกิจปกติของบุคลากรที่ตองปฏิบัตติามตัวชี้วัด งานไมสมดุลกับบุคลากรที่มี ทําใหภารกจิอาจไมไดจามประสงคในบางสวน   

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
           (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
ตําแหนง   เจาพนักงานสาธารณสขุชํานาญงาน 
                  เลขานุการชมรมจริยธรรม 
               11  มีนาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 11  มีนาคม  2563 
หัวขอ: หนวยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 
ของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณของ
หนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปของหนวยงาน 
2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 
3. หนังสือเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม 
4. สําเนาหนังสือเสนอผูบริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม 
5  แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอหองปฎิบัติการสุขภาพ) 
http://www.phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                       11  มีนาคม  2563  11  มีนาคม  2563 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

11  มีนาคม  2563 

 


