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สำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอน  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประจำปงบประมาณ  ๒๕64 
  



 หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จัดทำโครงการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำป
งบประมาณ  ๒๕64 โดยเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบใน
หลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔  
การสงเสริม คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนด 
แนวทางการสงเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย 
ดวยวิธีการและรูปแบบ ที่หลากหลาย และดำเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

 วตัถุประสงค 

1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เขาใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง ในการ
ดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติงานราชการ  

2. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวม  
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจัก การให การเสียสละและการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน  

3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และปองกัน
การกระทำผิดวินัย 

เปาหมาย 

ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นาบอน จำนวน 44 คน 

วิธีดำเนินการ 

จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยผูบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
สรางความตระหนักรูแกขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด พรอมกิจกรรมการสรางจิตสำนึก ปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต แยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม จิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG)  

ตัวชี้วัดโครงการ 

1. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด  จำนวนไมนอยกวารอยละ 8๐  มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการรณรงคเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ 

2. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 8๐   

 

 



ระยะเวลา สถานท่ี และแนวทางในการจัดกิจกรรม  

1. จัดอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยผูบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน สราง
ความตระหนักรูแกขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด พรอมกิจกรรมการสรางจิตสำนึก ปลูกฝงความ
ซื่อสัตยสุจริต แยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม จิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) วันท่ี 5 กุมภาพันธ  2564  
ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

2. แผนการออกบำเพ็ญประโยชน ทำบุญ ปฏิบัติธรรม โดยบูรณาการจัดกิจกรรมรวมกับการประชุม
ประจำเดือน ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ดังนี้.- 

 วันที่ 5 มีนาคม 2564  วดัสุวรรณคีร ี
 วันที่ 5 เมษายน 2564  วัดหนองดี 
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 วัดทุงยวน 
 วันที่ 5 มิถุนายน 2564  วัดขรัวอินทร 
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 วัดมณเีจริญ 
 วันที่ 5 สิงหาคม 2564  วัดอัมพวัน 
 วันที่ 6 กันยายน 2564  วัดอำนวยสิทธิ์ 
3. ประกาศและลงนามรับทราบมาตรการการปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  การเคารพสิทธิมนุษยชน

และศักด์ิศรีของผูปฏิบัติงาน และการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
     

สรุป/รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ  ๒๕64 
ณ ไตรมาส 2/2564 

1. ดำเนินการจัดอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยผูบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
นาบอน สรางความตระหนักรูแกขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด พรอมกิจกรรมการสรางจิตสำนึก 
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต แยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม จิตพอเพียงตานทุจริต (STRONG) ในววันท่ี 5 
กุมภาพันธ  2564  ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน มีผูเขารวมอบรม จำนวน 40 คน  
โดยคิดเปนรอยละ 90.91  ตามกิจกรรม ดังนี้.- 

1.1 การบรรยาย 
1.2 การแสดงความคิดเห็น โดยใช Mind Map และบัตรคำตอบ 
1.3 การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น 
1.4 ประเมินความพึงพอใจ ระดับด ีรอยละ 82.50 ระดับพอใช รอยละ 17.50 ตามลำดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.5 กิจกรรมแสดงความยินดีกับขาราชการบรรจุใหมและผานการฝกอบรมหลักสูตรการเปน
ขาราชการที่ดี และการอบรมจริยธรรมฯ อันเปนการปลูกฝงคานิยมและการเปนแบบอยางขาราชการท่ีดีใน
อนาคต โดยมีขาราชการบรรจุใหมในรอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
 
  



2. ขับเคลื่อนคานิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาบอน สรางคานิยม MOPH Code of Conduct โดยจัดทำปายแสดงคานิยมภายในองคกรและการ
แสดงคานิยมในเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อกระตุนจิตสำนึกและการปฏิบัติใหเปนไปอยางสมำ่เสมอจนเปนนิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี 
 3.  

 
 
  

 

 
 
  



3. กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแกพระสงฆ ฟงธรรมะเทศนาและเจริญ

พระพุทธมนต คร้ังที่ 1/2564  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมี

ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนเขารวมกิจกรรม จำนวน 44 คน  

   

 

 

 

 

 

 

 4. กิจกรรมรดน้ำขอพรในเดอืนแหงเทศกาลสงกรานต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองดี โดยมีขาราชการ พนักงาน และลูกจางเขารวมกิจกรรม จำนวน 40 คน  

  



           


