
โครงการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
หลักการและเหตุผล 

         เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐเป็นนโยบายหลัก ของ 
รัฐบาล และเป็นเรื่องที่ รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ทั้งยังเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนมีการดําเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อใหร้ะบบราชการไทยมี
ความโปร่งใส และเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

         ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวงได้จัดทาํโครงการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้บุคคลากรของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวงมี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรและประชาชน  
  
วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอสันติสุขมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒.  เพื่อเสริมสร้างและพฒันาใหเ้จา้หน้าที่สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวงมีวินัย และป้องกันมิให้มี
การกระทําผิดวินัย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง จํานวน  25  คน 
 
วิธีการด าเนินงานโครงการ 

1.การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

2.การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ของบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวงและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 3.การจัดทําโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  



  4. ผูเ้ข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Pre – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

5. การจัดกิจกรรมบรรยายคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมป้องกันการกระทําผิดวินัย ในการ
ปฏิบัติงาน โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

6.  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อําเภอบ้านหลวง พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม (เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรือ
อาพาธ  เป็นต้น 

7. การจัดกิจกรรมทําบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์  ณ  สถานที่สําคัญของ
อําเภอสันติสุข 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Post – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

9. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
10 .สรุปผลดําเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ  

ดําเนินงานระหว่างเดือน  มกราคม 2564 –  มีนาคม ๒๕64   ณ  สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
 
งบประมาณจากส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวงมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 
1. การจัดกจิกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ขอสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบ้านหลวงบรรยายให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  1.1 ค่าอาหาร จํานวน 25  คน คนละ 50 บาท จํานวน 1 มื้อ  เป็นเงิน 1,250 บาท 
  1.2 ค่าอาหารว่าง จํานวน 25 คน คนละ 25 บาท จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 1,250 บาท 
  1.3 ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ขนาด 1*3 เมตร เมตรละ 150 บาท เป็นเงิน   450 บาท 

1.4 ค่าวิทยากร จํานวน 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท 
1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ      เป็นเงิน 1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน  5,750 บาท 
 

2.การติดตามผลดําเนินงานโครงการ 
2.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารติดตามโครงการ    เป็นเงิน 1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน  1,000 บาท 
3.สรปุผลดําเนินโครงการ 

3.1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารสรุปโครงการ จํานวน 5 เล่ม เล่ม 200บาทเป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  1,000 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท ( เจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน) 
  หมายเหตุ สามารถถ๋ัวเฉลี่ยโครงการตามความเหมาะสม 



ผู้รบัผิดชอบ 
นางจรรยา เช้ือหมอ  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. คณะเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสขุอําเภอบ้านหลวง จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  มีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ตามโครงการ 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปอ้งกันการผิด
วินัยของบุคลากรในหน่วยงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.  คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีวินัย ช่ือสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒. คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้มีวินัย และป้องกันมิให้มีการกระทําผิดวินัย อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ผาสุก มีความสํานึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
     ผู้เสนอโครงการ        

             
        ( นางจรรยา เช้ือหมอ) 
           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

               
         ( นางสาวพิชญา อายุยืน ) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 

 ผู้อนุมัติโครงการ             

        
         (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
                สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 

 
 



ก าหนดการอบรม 
โครงการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                                               วันท่ี  5 มีนาคม 2564                  

ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
........................................................ 

 
07.30 – 08.00 น.      ลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น.      พิธีเปิดการอบรม ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง)   
08.30 – 09.00 น. บทบาทหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง ปงีบประมาณ 2564      

(โดยนายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง)  
09.00 – 09.15 น.     ทําแบบทดสอบ Pre – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน 
     การทจุริตของบุคลากรในหน่วยงาน  
09.15 – 10.30น. นโยบายการดําเนินงาน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยทีมวิทยากร 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00น. การเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจุรติ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การปฏิบัตงิาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. การเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจุรติ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การปฏิบัตงิาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร 
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.00 น. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกจิกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

ป้องกันการทจุริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร  การ
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ITA ตอบขอ้ซักถาม (โดยทีมวิทยากร) 

16.00 – 16.15 น.      ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Post – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและปอ้งกันการทจุริตของบุคลากรในหน่วยงาน 

16.15 – 17.00 น. อภิปรายปญัหาทั่วไป / ปิดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
๑ การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต จากแผนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

/ 

           

๒ การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย การ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ของบุคลากร
ในหน่วยงานสาธารณสุขอําเภอบ้าน
หลวง และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 

/ 

          

๓ การจัดทําโครงการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

 

/ / 

         

4 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ 
Pre – test  เรื่องการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน 

   

/ 

        

5 การจัดกจิกรรมบรรยายคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมป้องกันการ
กระทําผิดวินัย ในการปฏิบัตงิาน โดย
ทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวงบรรยาย
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

   

/ / /   

    

6 การจัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอก
สถานที่ เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอบ้าน
หลวงพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลอื/
แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดีมี
คุณธรรม อยูร่่วมกันในสังคมอย่าง

   

/ / / / / 

    



 
 
                                                                                  
 
 

 

ผาสุก เช่น การช่วยเหลอื
ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม (เดก็พิการ 
คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ 
หรือถวายปจัจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุ
สงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ  เป็นต้น 

7 การจัดกจิกรรมทําบญุ ถวายเครื่อง
ไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์  ณ  
สถานที่สําคัญของอําเภอสันติสุข 

   
/ / / / / 

    

8 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Post 
– test  เรือ่งการเสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน 

   

    / 

    

9 การติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ 

       
 / / 

  

10 สรุปผลดําเนินโครงการ          / /  


