
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
หลักการและเหตุผล 

         เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐเป็นนโยบายหลักของ 
รัฐบาล และเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ท้ังยังเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชนมีการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบราชการไทยมี
ความโปร่งใส และเป็นท่ีน่าเช่ือถือของประชาชน ในการนี้ คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

         ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้บุคคลากรของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จริม มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่องค์กรและประชาชน  
  

 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอําเภอแม่จริม มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ

หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒.  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอําเภอแม่จริม มีวินัย และป้องกันมิให้มี
การกระทําผิดวินัย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอําเภอแม่จริม จํานวน  24  คน 
 
วิธีการด าเนินงานโครงการ 

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

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



  4. ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Pre – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

5. การจัดกิจกรรมบรรยายคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมป้องกันการกระทําผิดวินัย ในการ
ปฏิบัติงาน โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จริม บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 

6.  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
อําเภอแม่จริม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
(เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ  
เป็นต้น 

7. การจัดกิจกรรมทําบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์  ณ  สถานท่ีสําคัญของ
อําเภอสันติสุข 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Post – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

9. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
10 .สรุปผลดําเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

ดําเนินงานระหว่างเดือน  เมษายน 2565 –  มิถุนายน ๒๕65   ณ  สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 
 
งบประมาณ    ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวศศิธร  กันทะ  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. คณะเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จริม จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  มีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ตามโครงการ 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการผิด
วินัยของบุคลากรในหน่วยงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  คณะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีวินัย ช่ือสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒. คณะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการเสริมสร้างและพัฒนาตนเองใหม้ีวินัย และป้องกันมิให้มีการกระทําผิดวินัย อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง



ผาสุก มีความสํานึกต่อหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
     ผู้เสนอโครงการ        
        

                                                                                    

(นางสาวศศิธร  กันทะ) 

      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

        
         (นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ            
   

        
             

     (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
                    สาธารณสุขอําเภอแม่จริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการอบรม 
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
                                               วันที่  5 พฤษภาคม 2565                  

ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
........................................................ 

 
07.30 – 08.00 น.      ลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น.      พิธีเปิดการอบรม (นายนิคม  สุนทร สาธารณสุขอําเภอแม่จริม)   
08.30 – 09.00 น. บทบาทหน้าท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จริม ปีงบประมาณ 2565      (โดย

นายฉลองชัย  สิทธิวัง สาธารณสุขอําเภอแม่จริม)  
09.00 – 09.15 น.     ทําแบบทดสอบ Pre – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน 
     การทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน  
09.15 – 10.30น. นโยบายการดําเนินงาน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยทีมวิทยากร 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00น. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร 
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.00 น. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

ป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(ต่อ) โดยทีมวิทยากร  การ
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ITA ตอบข้อซักถาม (โดยทีมวิทยากร) 

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

16.15 – 17.00 น. อภิปรายปัญหาท่ัวไป / ปิดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
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
ในหน่ วยงานสาธารณสุขอํ า เภอ   
แม่จริมและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 

/ 

          

๓ การจัดทําโครงการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

 

/ / 

         

4 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ 
Pre – test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน 

   

/ 

        

5 การจัดกิจกรรมบรรยายคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมป้องกันการ
กระทําผิดวินัย ในการปฏิบัติงาน โดย
ทีมวิทยากรผู้มีความรู้ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม บรรยายให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

   

/ / /   

    

6 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอก
สถานท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอําเภอแม่จริม 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา รู้รัก
สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน 
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้าง
สังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การ

   

/ / / / / 

    



 
 
                                                                                  
 
 

 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (เด็ก
พิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์
ต่าง ๆ หรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่
พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ  
เป็นต้น 

7 การจัดกิจกรรมทําบุญ ถวายเครื่อง
ไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์  ณ  
สถานท่ีสําคัญของอําเภอสันติสุข 

   
/ / / / / 

    

8 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบทดสอบ Post 
– test  เรื่องการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน 

   

    / 

    

9 การติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ 

       
 / / 

  

10 สรุปผลดําเนินโครงการ          / /  


