
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

หลักการและเหตุผล  

          ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) นั้น 

          กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้แผนบรรลุผล โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม  และเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

พฤศจิกายน 2564 
 



 

 

 

 

 

               บุคลากรในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้องค์กร
ธรรมาภิบาล 

 

       

              1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

              2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุข และความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการ 

              3. เพ่ือส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

              4. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรคุณธรรม และสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน 

 

 

              1. วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 

              2. สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

              3.  สร้างเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นแบบย่างที่ดีด้านการส่งเสริม 
เป็นองค์กรธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 
Vission 

เป้าประสงค์
(Vision) 
Vission 

ยุทธศาสตร์
(Vision) 
Vission 



 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 
1 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์การ

ต่อต้านทุจรติ และประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ มีคณุธรรมและความ
โปร่งใส 

เพื่อแสดงเจตจ านงใน
การเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เห็น
ประโยชน ์

จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด ศบส.5 

บุคลากรร่วมกันลง
นามประกาศ 
เจตนารมณ ์
บุคลากรใน
หน่วยงานมีจิตส านึก 
ยึดมั่นในหลักธรร
มาภิบาล ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย ์

-     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

2 ส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน 
เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ ทุกระดับในสังกัด
กระทรวง สาธารณสุข ปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพล
เรือน จรรยาข้าราชการ ของทุก
ส่วนราชการ จรรยาวิชาชีพของ ทุก
วิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ 
คนไทย 4 ประการ ประกอบด้วย 
พอเพียงวินัย สุจริต จติอาสาและ
ค่านิยม ของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข “MOPH” 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามจรรยาของวิชาชีพ 
ทุกวิชาชีพ ค านึงถึง
คุณธรรม 4 ประการ 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด ศบส.5 

บุคลากรให้
ความส าคญักับ
จรรยาวิชาชีพ เข้าใจ
ต่อประมวล
จริยธรรม และ
คุณธรรมที่พึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 

-     ศบส.5 
ทุกกลุ่มงาน 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 
3 กิจกรรม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู

บุคคลที่มีคณุธรรม จริยธรรม  
โดยการให้รางวัลเพื่อเป็น การยก
ยองผลจากการประกอบคุณงาม  

เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่
บุคคลอื่นในหน่วยงานได้
ยึดถือเป็นแบบอย่าง 
และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เป็นคนด ี

บุคลากรตัวอย่างที่ดี 
1 คน /จ านวนครั้ง
จัดกิจกรรม 

บุคลากรตระหนักถึง
เกียรติ ศักดิ์ศรีและ
หน้าท่ีของตน 

-     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

4 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การ
ประกาศนโยบายฯ  

เพื่อปลูกฝังค่านิยมใน
การเป็นข้าราชการที่ด ี

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร ่

 -     ศบส.5 
ทุกกลุ่มงาน 

5 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมประจ าป ี

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรจาก
ภายในอย่างต่อเนื่อง  
มีความศรัทธา ยดึมั่นใน
ศาสนา พร้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
และสบืสานวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

จ านวนแผนปฏิบตัิ
การฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 อย่างน้อย 1 
แผน 

บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถ
น าแผนฯไปใช้เป็น
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
ภายในองค์กร 

1,000     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

6 การศึกษาดูงานเพื่อเสรมิสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม การยดึมั่นใน
หลักธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

เพื่อให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนคณุธรรม 
จริยธรรม และจิตบริการ
ที่มีความเอื้ออาทร โดย
ปลูกฝั่งผ่านการเรียนรู้ 
ในแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  

อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถ
น าหลักปรัชญาฯ
ความพอประมาณ มี
เหตุผล มภีูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี มาปรับ
ใช้ได้ 

10,400     ศบส.5 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 
7 ประชุมชี้แจงแผนส่งเสรมิคณุธรรม 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ
แผนฯ กรอบแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนฯ ท า
ให้สามารถผลักการ
ด าเนินการเป็นไปตาม
แผนฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

จ านวนครั้งในการ
จัดประชุมส านักงาน
ฯ 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินการ
ตามแผนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

-     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

4 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การ
ประกาศนโยบายฯ  

เพื่อปลูกฝังค่านิยมใน
การเป็นข้าราชการที่ด ี

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร ่

 -     ศบส.5 
ทุกกลุ่มงาน 

5 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมประจ าป ี

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรจาก
ภายในอย่างต่อเนื่อง มี
ความศรัทธา ยึดมั่นใน
ศาสนา พร้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
และสบืสานวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

จ านวนแผนปฏิบตัิ
การฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 อย่างน้อย 1 
แผน 

บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถ
น าแผนฯไปใช้เป็น
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
ภายในองค์กร 

     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

6 การศึกษาดูงานเพื่อเสรมิสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม การยดึมั่นใน
หลักธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

เพื่อให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนคณุธรรม 
จริยธรรม และจิตบริการ
ที่มีความเอื้ออาทร  

อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถ
น าหลักปรัชญาฯ 

10,000     ศบส.5 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 
7 

(ต่อ) 
 โดยปลูกฝั่งผ่านการ

เรียนรู้ ในแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ความพอประมาณ มี
เหตุผล มภีูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี มาปรับ
ใช้ได้ 

-     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

8 ประชุมทบทวน การจัดท า
แผนปฏิบัติการการส่งเสริม
คุณธรรม ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 5 

เพื่อประเมิน
สภาพแวดล้อมเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนส่ง
คุณธรรมของศูนย์ฯ และ
ถอดบทเรียนเพื่อจดัท า
แผนฯ ต่อไป 

จ านวนครั้งของการ
ประชุม อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

 -     ศบส.5 
ทุกกลุ่มงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
9 การณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วม

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา : 
เทศกาลมาฆบูชา 

เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ ลด 
ละ เลิกอบายมุข  
-ส่งเสรมิให้ข้าราชการ 
พนักงาน ได้เข้าวัดปฏบิัติ
ธรรม ท าบุญตักบาตร 
เวียนเทียน 
-เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

บุคลากรร่วมกัน
ประกอบกิจกรรม 

-     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

10 การณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา : 
เทศกาลวิสาขบูชา 

เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ ลด 
ละ เลิกอบายมุข  
 

  -      



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตมาส 4 

  -ส่งเสรมิให้ข้าราชการ 
พนักงาน ได้เข้าวัดปฏบิัติ
ธรรม ท าบุญตักบาตร 
เวียนเทียน 
-เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรร่วมกัน
ประกอบกิจกรรม 

-     กลุ่มวิชาการฯ 

11 การณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 : เทศกาลวิสาขบูชา 

ส่งเสริมให้ข้าราชการ 
พนักงาน ได้เข้าวัดปฏบิัติ
ธรรม ท าบุญตักบาตร 
เวียนเทียน 
-เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรร่วมกัน
ประกอบกิจกรรม 

-     ศบส.5 
ทุกกลุ่มงาน 

13 กิจกรรม : ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม เนื่องในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

-ส่งเสรมิให้ข้าราชการ 
พนักงาน ได้เข้าวัดปฏบิัติ
ธรรม ท าบุญตักบาตร 
เวียนเทียน 
-เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรร่วมกัน
ประกอบกิจกรรม 

-     กลุ่มวิชาการฯ 

14 กิจกรรม : สืบสาน ประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อเป็นการสบืสาน
ประเพณีที่ส าคญั มีคณุค่า 

อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- - 
 

    กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 

15 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆ 
เพื่อเทิดทูลสถาบันกษัตริย์  

เพื่อเทิดทูลสถาบันกษัตริย์ 
แสดงความระลึก และ
ความจงรักภักดี ชาติ 
ศาสตร์ กษัตริย ์

เข้าร่วมทุก
กิจกรรม 

บุคลากรร่วมงานพิธ ี -     บุคลากร 
ศบส.5 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมเป็นองค์กรธรรม 
16 โครงการ Best Practices  

องค์กรคุณธรรม  
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายใน
การร่วมมือในการ
ส่งเสริมคณุธรรม  และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน  

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
80  

องค์กรมีความเข็ม
แข็ง มีความรู้ ความ
เข้าใจ การเป็น
องค์กรคุณธรรม
อย่างแท้จริง 

ร่วมกับ
โครงการ
พัฒนา

บุคลากรฯ 

    กลุ่มวิชาการ
ฯ 

17 การเผยแพร่การด าเนินงานดา้น
พัฒนาองค์กร เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม  

เพื่อเผยแพร่ ให้บุคลากร 
และ ประชาชน 
ตลอดจนผู้รับบริการ 
สามารถเข้าถึงผลการ
ท างาน และการ
ด าเนินงานของ ศบส 5 

จ านวนคนเข้าชม 
Web Site /Face 
book  ศบส .5 

การเป็นองค์ที่
ด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส 

-     กลุ่มวิชาการ
ฯ 

รวม     21,400      
 

 

 

 

  



 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 


