โครงการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2563
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงาน
โดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการ
ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการ
และรูปแบบ ที่หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันติสุข จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมี
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทาโครงการชมรม
จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดาเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จัก การให้ การ
เสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จานวน 24 คน

วิธีการดาเนินงานโครงการ
1.การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านสุขจริต กลไก
สาคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรม 4 ประการ
2.การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านสุข
จริต กลไกสาคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนาไทย คุณธรรม 4 ประการ ของบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข
อาเภอสันติสุข และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
3.การจัดทาโครงการชมรมจริยธรรมขับเคลือ่ นคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. การจัดกิจกรรมบรรยายจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง บรรยายให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5. การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อาเภอบ้านหลวง พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม (เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรือ
อาพาธ เป็นต้น
6. การจัดกิจกรรมทาบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ สถานที่สาคัญของ
อาเภอบ้านหลวง
7.การติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
8.สรุปผลดาเนินโครงการ
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน ๒๕63
อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

ณ สานักงานสาธารณสุข

งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง บรรยายให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1.1ค่าอาหาร จานวน 25 คน คนละ 50 บาท จานวน 1 มื้อ
เป็นเงิน 1,250 บาท
1.2ค่าอาหารว่าง จานวน 25 คน คนละ 25 บาท จานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,250 บาท
1.3ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ขนาด 1.5*3 เมตร เมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท
1.4ค่าวิทยากร จานวน 5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
1.5ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,450 บาท
2.การติดตามผลดาเนินงานโครงการ
2.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารติดตามโครงการ
รวมเป็นเงิน 500 บาท

เป็นเงิน 500 บาท

3.สรุปผลดาเนินโครงการ
3.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารสรุปโครงการ จานวน 10 เล่ม เล่ม 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท
รวมเป็นเงิน 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,450 บาท (หกพันสี่รอ้ ยห้าสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยโครงการตามความเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา เชื้อหมอ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
คณะเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ มีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมนาไทย คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตาม
โครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑. คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา องค์กรคุณธรรมนาไทย คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตประจาวันและในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเหมาะสม
๒. คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
พัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/
แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การ
ช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

ผู้เสนอโครงการ
(นางจรรยา เชื้อหมอ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพิชญา อายุยืน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

กาหนดการอบรม
โครงการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2563
วันที่
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
........................................................
07.30 – 08.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

16.30 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธเี ปิดการอบรม (โดย นายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง)
บทบาทหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันติสุข ปีงบประมาณ 2563
(โดยนายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง)
นโยบายการดาเนินงาน จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินยั
สุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยทีมวิทยากร
พักรับประทานอาหารว่าง
จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ) โดยทีมวิทยากร
พักรับประทานอาหารว่าง
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนา
ไทย 4 ประการ พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(ต่อ) โดยทีมวิทยากร การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงITA ตอบข้อ
ซักถาม (โดยทีมวิทยากร)
อภิปรายปัญหาทั่วไป / ปิดการอบรม

โครงการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนาไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2563
ลาดับ
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ 1.การศึ ก ษาแนวทางการ /
เสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่ า นิ ย ม สุ จ ริ ต แ ล ะก าร
ต่ อ ต้ า น สุ ข จ ริ ต ก ล ไ ก
ส าคั ญ ที่ขั บเคลื่อ นองค์ก ร
คุณธรรมต้นแบบ คุณธรรม
4 ประการ
๒ การวิ เ คราะห์ จุ ดเด่ น จุ ด /
/
ด้ อ ย ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย ม
สุ จ ริ ต และการต่ อ ต้ า นสุ ข
จ ริ ต ก ล ไ ก ส า คั ญ ที่
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
น า ไ ท ย คุ ณ ธ ร ร ม 4
ประการ ของบุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
อาเภอบ้า นหลวง และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน
๓ การจัดทาโครงการชมรม
/
/
จริยธรรมขับเคลื่อน
คุณธรรมนาไทย 4
ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๔ การจัดกิจกรรมบรรยาย
จริยธรรมขับเคลื่อน
คุณธรรมนาไทย 4ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยทีมวิทยากรผู้มี
/
ความรู้ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้าน
หลวง บรรยายให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๕

๖

๗
๘

การจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อาเภอบ้านหลวงพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตอาสา รู้รัก
สามัคคี เสียสละ
ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และ
เห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความ
ดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างผาสุก เช่น การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม (เด็กพิการ คนชรา
ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ
หรือถวายปัจจัยไทยธรรม
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ
หรืออาพาธ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมทาบุญ
ถวายเครื่องไทยธรรม และ
บาเพ็ญประโยชน์ ณ
สถานที่สาคัญของอาเภอ
บ้านหลวง
การติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ
สรุปผลดาเนินโครงการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

