
 

 
 
 

แผนการดำเนินงาน  
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2565 

 



แผนการดำเนนิงาน กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2565 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา

คุณธรรมเป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านความ
พอเพียง 

1. กิจกรรมรณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน “ศบส. 
6 รวมใจ ลดใช้พลังงาน” 

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านความพอเพียง  
2. บุคลากรมีจิตสำนึกในการประหยัด
พลังงาน 
3. ลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ประหยัดพลังงานผ่านช่องทางต่างๆ  
2. ติดป้ายเตือนการปิดน้ำ  
ปิดไฟ ทุกครั้งหลังการใช้งาน และป้ายแจ้ง
เวลาการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ  

 

2. กิจกรรมรณรงค์การลด
ปริมาณการใช้กระดาษ  

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านความพอเพียง 
2. บุคลากรมีจิตสำนึกและตระหนักถึง
ความสำคัญในการควบคุมการใช้กระดาษ 
3. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
กระดาษของสำนักงาน 

1. รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
2. ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกโดย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
3. การจัดพิมพ์หนังสือ จัดทำเพียง 1 ฉบับ 
ไม่ต้องมีสำเนา  
4. ทำการแยกกระดาษ Reuse เพ่ือนำ
กลับมาใช้ใหม่ 
5. ทำกล่องใส่กระดาษ Reuse จัดวางไว้
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง 
Printer  

 

3. กิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจ 
รู้ใช้ทรัพยากร (แยกขยะรี
ไซเคิล) 

- เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย  ด้าน
ความพอเพียง 
- บุคลากรมีคุณธรรม มีความสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำหลัก
ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต 
 
 

1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. จัดทำจุดแยกขยะรีไซเคิล 
3. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แยกขยะรี
ไซเคิล 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ หมายเหตุ 
2 กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา

คุณธรรมเป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านความมี
วินัย 

1. กิจกรรม 5 ส. 1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านความมีวินัย 
2. บุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
ตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็น
ระเบียบในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงาน 

1. จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน 
2. จัดกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 
 

 

2.กิจกรรมออกกำลังกาย 1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้บุคลากรมี
วินัยในการออกกำลังกาย 
2. บุคลากรมีความสามัคคีและการมีส่วน
ร่วม 
3. บุคลากรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธทุก
สัปดาห์ 
 

 

3 กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรมเป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงสุจริตและ
นโยบายคุณธรรม 
 

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
2. บุคลากรเกิดจิตสำนึกและเห็น
ความสำคัญของโทษภัยของการทุจริต 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตและ
นโยบายคุณธรรม ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 6 

 

 2. กิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
2. บุคลากรมีจิตสำนึกและเห็น
ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
หน่วยงาน 
3. บุคลากรมีความเข้าใจในมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง
มาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยน์
ทับซ้อน 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ หมายเหตุ 
4 กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา

คุณธรรมเป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านจิตอาสา 

1. กิจกรรมจิตอาสา
ร่วมกับชุมชน 

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านจิตอาสา 
2. บุคลากรเกิดจิตสำนึกในด้านจิตอาสา 
ร่วมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวัง
ผลประโยชน ์

1. จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  

2. กิจกรรมเข้าร่วมงาน
ราชพิธีและงานประเพณี
ประจำจังหวัด 

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านจิตอาสา 
2. บุคลากรมีจิตอาสาเข้าร่วมงานราชพิธี
แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
3. บุคลากรมีจิตอาสาเข้าร่วมงาน
ประเพณีประจำจังหวัด เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. มอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมงานราชพิธีและงานประเพณีประจำ
จังหวัด 

 

3. กิจกรรม รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย ด้านจิตอาสา 
2. บุคลากรเกิดจิตสำนึกในด้านจิตอาสา 
ร่วมช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดกิจกรรมจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม  

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
 

1. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน เพ่ือ
นำไปปรับปรุงแก้ไข 
 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ หมายเหตุ 
6 กิจกรรมประกาศยกย่อง

เชิดชูบุคคลคุณธรรม 
1. กิจกรรมประกาศยก
ย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม 

1. บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานผู้
เป็นต้นแบบมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชู มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

1. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม
ตามเป้าหมายคุณธรรมเป้าหมายขององค์กร 

 

 
 
                     ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอแผนฯ                                                     ลงชื่อ..........................................ผู้เหน็ชอบแผนฯ 
                            (นางสาวจิรัชยา  สารสวุรรณ)                                               (นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 
                     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน                                              ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 


