
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง   จังหวัดน่ำน  55190   
ทีน่น 0932/57     วันที่ 4  มีนำคม 2564 
เรื่อง  รำยงำนผลโครงกำรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมจิตพอเพียงต้ำนทุจริต  ขับเคลื่อนคุณธรรมน ำไทย 
4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอสันติสุข 
 

กลุ่มงำนคุณธรรมและจริยธรรม ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ได้
จัดท ำโครงกำรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมจิตพอเพียงต้ำนทุจริต  ขับเคลื่อนคุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จังหวัดน่ำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ขึ้นเพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอสันติสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้ำใจหลักธรรม ของพระพุทธศำสนำ ขับเคลื่อนคุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำง ในกำรด ำเนินชีวิต
ส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะเกิดควำมส ำนึกร่วม ในกำร
เสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้ำงประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวประชำชน และประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรกระท ำควำมดี รู้จัก กำรให้ กำรเสียสละ
และกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน แก่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
จ ำนวน 27 คน ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 ได้ด ำเนินกำรตำมแผน
กิจกรรมที่ก ำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 
 
 

   
                 (นำงจรรยำ  เชือ้หมอ) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 
 รับทรำบ 
 

     
    (นำยธนเสฏฐ ์ สำยยำโน) 
 สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 
 
 



 
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมจิตพอเพียงต้านทุจริต ขับเคลื่อนคุณธรรมน าไทย 4 ประการ 

 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

 กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้น
ทุกวิกฤตของโลกที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน์มีรำกฐำนที่ส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้น ๆ 
ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี ควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมขับเคลื่อน
คุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
โดยเฉพำะ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมำยภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้
อ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐในกำรปฏิบัติงำนโดยควำมซื่อสัตย์และคำดหวังจำกประชำชนว่ำ 
“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดกำร ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและต่อประเทศชำติ  

คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบใน
หลักกำรเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้  ๕  ยุทธศำสตร์และ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตำม โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ตำมกลุ่มเป้ำหมำย ด้วยวิธีกำรและรูปแบบ ที่หลำกหลำย และด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องมีกำรวัดผลในเชิงรูปธรรม  
จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำบุคลำกรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง  
วินัย สุจริต จิตอำสำ และปฏิบัติงำนด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมค่ำนิยม ด้วยกำรมีจิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
ประชำชน จึงได้จัดท ำโครงกำรชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สุขของประชำชน ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงมีคุณธรรม จริยธรรม 

เข้ำใจหลักธรรม ของพระพุทธศำสนำ และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำง 
ในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร  

๒.  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำ
ตนเองให้มีจิตสำธำรณะเกิดควำมส ำนึกร่วม ในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ 
ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้ำงประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชำชน และประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรกระท ำควำมดี รู้จัก กำรให้ กำรเสียสละและกำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
คณะเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ8๐  

มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมน ำไทย คุณธรรม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอำสำ ตำมโครงกำร 
4. การประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลการประเมินผล 
1. คณะเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวง  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8๐  มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมน ำไทย คุณธรรม 
4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 

- มีคณะเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวง   ร่ วมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมน ำ ไทย 
คุณธรรม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
ร้อยละ 93.10 

 
5.ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
5.1 ปัจจัยสนับสนุน 

- ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและก ำชับบุคลำกรในหน่วยงำนเรื่องกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม ต้ำน
กำรทุจริต และกำรขับเคลื่อนคุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 

- บุคลำกรในหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
- มีกำรวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจน 

5.2 ปัญหำ/อุปสรรค 
- เนื่องด้วยปัญหำกำรเดินทำง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 100 

 

 

 
 
 


