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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

 
 



ค ำน ำ 
  
        รำยงำนฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักกำร  แนวคิดกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำร
ด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่น ในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐำนทำงศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมำย 
ตลอดจนให้บริกำรด้วยจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ด้วยควำมมีน้ ำใจ เคำรพในศักดิ์ศรีคุณค่ำของผู้รับบริกำร  
และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุขเพ่ือประโยชน์ของประชำชนและแผ่นดิน  ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอคลองหอยโข่ง อ ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ จึงก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติตนเพื่อให้บุคลำกรได้
ทรำบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่สอดส่องดูแลและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำได้ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
       หวังอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอคลองหอยโข่งทุกคน  และผู้ที่สนใจเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 
 
 
             ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ข้ำรำชกำรเป็นทรัพยำกรบุคคลภำครัฐที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนภำรกิจภำครัฐไปสู่
เป้ำหมำยและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ข้ำรำชกำรจึงต้องมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมที่รำชกำรต้องกำร  และจำกสภำวกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ  ท ำให้ระบบรำชกำรมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับตัวเพ่ือให้สำมำรถบริหำรประเทศให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ  โดยเฉพำะกำรสร้ำงข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ในด้ำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรจึงเป็นกลไกส ำคัญที่จะ
สนับสนุนให้ระบบรำชกำร  มีบุคลำกรที่มีคุณภำพสูง มีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ประเทศ และนโยบำยรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ  ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังกำรมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับ
กำรทุจริต เกิดควำมตระหนักต่อปัญหำกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน 
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรเป็นต้นแบบที่ดี มีควำมเป็นจิตอำสำในกำรท ำควำมดี สร้ำงประโยชน์
สำธำรณะ พร้อมรับใช้ประชำชน สังคม และประเทศชำติ 
   จำกหลักกำรดังกล่ำว  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำบุคลำกรในสังกัด ให้มีควำมตระหนักรู้ถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึก  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ขึ้นเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัด ให้มีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รวมทั้งกำรป้องกัน 
มิให้กระท ำผิดวินัย  
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกร มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ำใจหลักธรรม และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ๒. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถพัฒนำจิตใจ พัฒนำตนเอง ให้มีจิตสำธำรณะ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
สร้ำงประโยชน์ให้แก่ประชำชนและประเทศชำติ  
 ๓. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรกระท ำควำมดี รู้จักกำรให้ กำรเสียสละ และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
  
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวแทนข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง จ ำนวน 25 คน 
 
๔. กิจกรรม 
 ๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติด ำเนินกำร 
 ๒. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต 
 ๓. จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่ 
 ๔. จัดกิจกรรมท ำบุญร่วมกับภำคีเครือข่ำยโครงกำรหิ้วปิ่นโตไปวัด 
 ๖. รำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑. ให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ในวันประชุมประจ าเดือน          

ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง วันที่   19  มกราคม  ๒๕๖๔  
ณ  ห้องประชุมขนคล่อง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรป้องกำรทุจริต   ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกำรทุจริต  
 แก่บุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง จ ำนวน  18  คน (เนื่องจำกเกิดแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้ จึงถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
ตัวแทนแต่ละ รพ.สต. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ ได้ไปถ่ำยทอดให้กับเจ้ำหน้ำที่ ใน รพ.สต.ที่ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม)    
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง อ ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ  
โดยด ำเนินกำรแล้วเสร็จในวันที่  19 มกรำคม ๒๕๖๔ 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง ได้ก ำหนดข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง ขึ้น เพ่ือให้ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคลองหอยโข่ง  
เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ส ำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง  
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมน่ำเชื่อถือและยกย่องจำกประชำชน ไว้ดังนี้ 

๑. ควำมซื่อสัตย์ และควำมรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ 

ประโยชน์ส่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้ทำงรำชกำรจนงำน 

ส ำเร็จถูกต้องตำม  มำตรฐำนของงำน 
๑.๕ ปฏิบัติหน้ำที่โดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 
๑.๖ รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
๑.๗ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน 

รำชกำร 
  ๒.  กำรยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
       ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย และกรอบนโยบำย 
       ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
                        ๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
       ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง 
       ๒.๕ มีสัจจะ และไม่สัญญำใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือควำมก้ำวหน้ำของ
ตนเอง 
  ๓.  กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
       ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอ้ืออำทรและมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับบริกำรด้วย
ควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ เชื้อชำติ ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง 
       ๓.๒ ไม่กระท ำกำรอันใด อันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
       ๓.๔ ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 
  ๔.  กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
       ๔.๑ ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละขั้นตอน 



       ๔.๒ ให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐ  
โด ย เปิ ด เผ ย ห ลั ก เก ณ ฑ์  ข้ อ มู ล  ขั้ น ต อ น  ร ะย ะ เว ล ำ  แ ล ะ วิ ธี ก ำ รป ฏิ บั ติ ง ำน ที่ ได้ ก ำห น ด ไว้                            
ตำมกรอบของกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
       ๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่น อันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ 
       ๔.๔ เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
  ๕.  กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน 
       ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว และมีคุณภำพ เพ่ือให้ 
บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำรกระบวนกำรที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
       ๕.๒ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน มี 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง  ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำองค์กรและวิชำชีพ 
       ๕.๓ ปรับปรุงวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรบริกำรประชำชน 
                         ๕.๔ ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ภำรกิจบรรลุผลและเกิดประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม 
        ๕.๕ ให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ 
รำชกำร 
  ๖.  กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมของสังคม น ำค ำสอนทำง 
ศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสมกับฐำนะ 
ตนเองและสังคม  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
                         ๖.๒ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำคุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต 
        ๖.๓ กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรมำพิจำรณำให้ 
เชื่อมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
  ๗.  ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
       ๗.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
       ๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
       ๗.๓ กตัญญูตอ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
                        ๗.๔ ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
       ๗.๕ รักษำวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
       ๗.๖ มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
                        ๗.๗ เข้ำใจและเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
       ๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคำรพ กฎหมำย ผู้น้อยรู้จักเคำรพผู้ใหญ่ 
       ๗.๙ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
       ๗.๑๐ มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้แก่อ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
       ๗.๑๑ รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๗.๑๒ ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 



กำรสร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม  ภำยใตแ้นวคิด ”จิตพอเพียง
ต้ำนสุจริต” หรือ Model STRONG 
  S (Sufficiency) ควำมพอเพียง 
  T (Transparency) ควำมโปร่งใส   

R (Realize) ควำมตื่นรู้ 
O (Onward) มุ่งไปข้ำงหน้ำ 

  N (Knowledge) ควำมรู้ 
  G (Generosity) ควำมเอ้ืออำทร 
 บุคลากรสาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง มีพันธะสัญญาร่วมกัน 
คือ “สาธารณสุข ซ่ือสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” และให้ผอ.รพ.สต. น าความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อน
แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด รพ.สต.ในอ าเภอคลองหอยโข่ง 
 
กิจกรรมที่ ๒  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับองค์กร ภาคเครือข่าย 

- กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสถำนที่ท ำงำน  จิตอำสำพัฒนำสำธำรณะประโยชน์ต่ำงๆร่วมกับภำคี 
เครือข่ำย 

- กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยำบำลออกหน่วย พอ.สว. 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดร่วมกับอ ำเภอคลองหอยโข่ง เดือนละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ให้ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ในวันประชุมประจ าเดือน ผอ.รพ.สต.  

และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง วันที่  19  มกราคม  ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุม 
ขุนคล่อง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

 



 
 
 
 
 
 



- กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดร่วมกับอ าเภอคลองหอยโข่ง เดือนละ ๑ ครั้ง 











 
 
 



- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท างาน  จิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 



 
 
 
 
 
 



- กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลออกหน่วย พอ.สว. 

 
 
 
 
 













 
 


