
 

 

ผลการดําเนินการพัฒนาองคกรคุณธรรม ประจําป พ.ศ. 2563 
ของ 

กองสุขภาพระหวางประเทศ 
 



แนวทางการขับเคลื่อนการเปนองคกรคณุธรรม 



การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําป 2559 - 2562 



สรางจิตสํานึกท่ีดี มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเพื่อแผ และการมีสวนรวม 



กิจกรรมจิตอาสา ประจําป 2559 - 2562 



คนดีศรี สบส.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวจิรายุ  หุนสุวงค 

ประกาศยกยองเชิดชบูคุคลคณุธรรม 

นายทัศเทพ เมืองวงศ 

คนดีศรี สาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

นางสาวศิรินภา สระทองหน 

คนดีศรี สบส.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

นางสาวภาวิณี สังขบูรณ 

นายสุรกิจ ศิรินอย 

นายภักดี กลั่นภักดี 



 
การสงเสริม พัฒนา  

และการพัฒนาองคกรคุณธรรม  

ประจําป พ.ศ. 2563 



 แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางวินัย กองสุขภาพระหวางประเทศ ประจําป 2563 

ประชุมการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน  

ประกาศเจตจํานงสุจริต การสรางคุณธรรม และความโปรงใส 

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา  
วิถีวัฒนธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เสริมสรางความรูปลูกความดี สูองคกรคุณธรรมอยางย่ังยืน 

เสริมสรางการมีวินัยท่ีดีภายในองคกรตามหลกัพอเพียง มีวินัย  
ซื่อสัตยสุจริต 



1 

1.ประชุมการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน  

 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 2  วันท่ี 29 เมษายน 2563 

 
 

 
 

 
 



2.ประกาศเจตจํานงสุจริต การสรางคุณธรรม และความโปรงใส 

ประกาศเจตจํานงสุจริต ประกาศเจตนารมณการตอตานทุจริต 
ประกาศเจตนารมณ  

การสรางคุณธรรม และความโปรงใส 



1. การมีสวนรวมการทํากิจกรรมของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

2. การจัดเก็บเอกสาร อุปกรณในหองครัว ไมเปนระเบียบ 

3. การไมคัดแยกขยะกอนทิ้ง  

4. การจัดทําทําเนียบรายชื่อหนวยงานที่ติดตอ 

5. การลดความเหนื่อยลา และความเครียดในการทํางาน 

6. การจัดการกระบวนความคิด ลําดับงาน และความ

เขาใจในสาระสําคัญของงาน การแกปญหาในการทํางาน   

7. การบริหารเวลาในการทํางาน 

1. เขาวัดทําบุญ สวดมนต นั่งสมาธิ และถือศีล 8 

2. สรางนิสัยการเอื้อเฟอ เผื่อแผ และการแบงปนใหแก

ผูอื่น 

3. คัดแยกขยะ เปนประเภทตางๆ เพื่อนําไปบริจาค 

4. จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู 

5. จัดเก็บอุปกรณในหองครัวใหเปนระเบียบเรียบรอย 

6. สงเสริมการรกัษาสุขภาพอนามัย 

7. ปลูกตนไมในที่ทํางานอยางนอยคนละ 1 ตน เพื่อ

สรางบรรยากาศองคกรใหนาอยู 

กําหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา”  
 

ปญหาท่ีอยากแก 

 

 

ความดีท่ีอยากทํา 

 



3. แลกเปล่ียนเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา วิถีวัฒนธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เจลลางมือ 

หนากากผา 

Face Shield 



4. เสริมสรางความรูปลูกความดี สูองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน 

เสียสละ  
สามัคคี 

เอ้ือเฟอเพ่ือแผ 

ซื่อสัตยสุจริต 
พอเพียง  
จิตอาสา 

สังคม 

ส่ิงแวดลอม องคกร 



 
มูลนิธิพระดาบส 

 

สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 

ตูปนสุข 
 

 

ตูกับขาว 
 

 

ถุงยังชีพ 
 



กิจกรรมจิตอาสา 



จิตอาสาพัฒนา : “โคก หนอง นา” 

24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 



9 มกราคม 2563 ณ ฟวเจอรพารค รังสิต 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

จิตอาสาพัฒนา 
 

วันปใหม 
 

 

วันเด็ก 
 



จิตอาสาพัฒนา : “Big Cleaning Week จิตอาสาสูโคโรนาไวรัส” 

3 กุมภาพันธ 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข 



จิตอาสาภัยพิบัติ : ศูนยปนน้ําใจสูภัยโควิด-19 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 



จิตอาสาเฉพาะกิจ 

6 ธันวาคม 2563 ณ เยาวราช 

การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร  

โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค 

12 ธันวาคม 2563 ณ ทาวาสุกรี 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  “ใตรมพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ” 



5.เสริมสรางการมีวินัยที่ดีภายในองคกรตามหลกัพอเพยีง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต 

คัดแยกขยะ มาตรการประหยัด 



เปาหมาย 

องคกรสงเสริมคุณธรรม 

ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม คือ องคกรที่แสดงเจตนารมณ

จะพัฒนาเปนองคกรคุณธรรม โดยมีการกําหนดเปาหมายในการ

พัฒนาคุณธรรม มีแผนการดําเนินการพัฒนาองคกรคุณธรรม มีการ

จัดกลไกผูรับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการ     

ดําเนินงานอาจเกิดขึ้นบางสวน แตผลการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม

ของคนหรือปญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไมเห็นผลชัดเจน 
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