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แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

สถานที่ตั้ง   เลขที่ 88/22 อาคาร 5 ชั้น 4 ถนนติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี       

ชื่อผูประสานงาน นางสาวสมประสงค ภาผล           หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4617   

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    15 โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท 

• จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการ จํานวน - บาท 

• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จํานวน - บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
• หนวยงาน / องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน  -  แหง รวมผูที่ไดรับการอบรม จํานวน  -     คน 

• หนวยงาน / องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จํานวน -    แห ง รวมผู ที่ เข าร วมกิจกรรม จํ านวน
 - คน 

ระยะเวลาที่ดําเนินการ  พฤศจิกายน 2564 -  กันยายน 2565 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 บุคลากรในหนวยงานไดรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ช่ือหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการป ๒๕๖5 

จํานวนบุคลากรใน
หนวยงาน 

จํานวนกลุมเปาหมาย 
และภาคีเครือขาย 

(หมายถึง บุคลากรในศรป.) 

จํานวนประชาชนเปาหมาย 
(ประชาชน หมายถึง บุคลากร ศรป.) 

กลุมอํานวยการ 4 3 3 

กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ  6 5 5 

กลุมวิเทศสัมพันธ 3 3 3 

แบบฟอรมท่ี 2 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต    

กลยุทธท่ี 1  

วางระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการ

จัดการองคกร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปองกันการทุจริต 

1.จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ กรม

อนามัย 

 

 

เพ่ือเปนกรอบทิศทางการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและปองกัน

การทุจริต ของหนวยงาน 

 

 

คณะทํางาน 1 ฉบับ รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

2. ส่ือสาร สรางความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับการนํามาตรฐานทางจริยธรรม

ไปใชในการบริหารงานบุคคล 

 

 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

มาตรฐานทางจริยธรรมให

บุคลากรในหนวยงานรับรูและ

นําไปปฏิบัติ 

คณะทํางาน 1 ครั้ง รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

3.จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานในการ

ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต และ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรม

อนามัย 

เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบ และ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ขับเคล่ือนการดําเนินงานปอง

การการทุจริต สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของหนวยงาน 

 

 

คณะทํางาน 1 ฉบับ รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนา

ศักยภาพและสรางการมี

สวนรวมของบุคลากร/

เครือขายในการตอตาน

การทุจริต 

4.ประกาศเจตนารมณขับเคล่ือน

คุณธรรมและตอตานการทุจริต 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการ

แสดงเจตนารมณการขับเคล่ือน

องคกรคุณธรรมและตอตาน

ทุจริตของผูบริหารและบุคลากร

ทุกระดับ 

คณะทํางาน 1 ครั้ง รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

5.การเสริมสรางความรอบรูดาน

คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการ

ทุจริต แกบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ 

โดยการสรางการรับรู / เผยแพร/ อบรม

ใหความรู 

ประเด็นตอไปน้ี 

5.1 ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต 

ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญ 

หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตาม

กฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม 

5.2 มาตรฐานทางจริยธรรมประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน / ขอบังคับ

จรรยาขาราชการกรมอนามัย 

 

 

 

 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานยึดม่ันในหลักความ

ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม / 

หลักธรรมาภิบาล ใหบุคลากร

รับทราบ และถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมฯ และ

ขอบังคับจรรยาฯ และสามารถ

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

และสังคมการทํางานบนสภาวะ

ความหลากหลายของชวงวัย 

คณะทํางาน 2 เรื่อง รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

ผานเกณฑ

ประเมิน

พฤติกรรม

ทาง

จริยธรรม 

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริม

คานิยมการยกยองและ

เชิดชูดานคุณธรรม 

จริยธรรม และการปองกัน

การทุจริต 

6.การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย เพ่ือยกยองเชิดชู บุคคลท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรม และเปน

แบบอยางท่ีดี สรางแรงบันดาล

ใจแกบุคคลอื่น สงเสริม 

สนับสนุนใหบุคลากรเปนผูนําใน

การพัฒนากรมอนามัยเปน

องคกรคุณภาพคูคุณธรรม

อยางยั่งยื่น 

คณะทํางาน เสนอชื่อ

เขารวม

กิจกรรม 2 

คน 

บุคลากรท่ี

เขารับการ

คัดเลือก

ผาน

คุณสมบัติ

ตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

รอบท่ี 1 

อยางนอย 

1 คน 

-     

7.การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การ

ขับเคล่ือนองคกรคุณธรรมตนแบบ) 

 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานใหมีการพัฒนาองคกร

ดานคุณธรรมจริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริตอยางตอเน่ือง 

สรางขวัญกําลังใจแกหนวยงานท่ี

มีผลดีเดนเปนท่ีประจักษ 

สามารถปรับเปนแบบอยางท่ีดีมี

การเผยแพรและแลกเปล่ียน

เรียนรู ขยายผลไปสูหนวยงาน

อื่น 

คณะทํางาน เสนอ

ผลงานเขา

รวม

กิจกรรม 1 

เรื่อง 

หนวยงาน

ผานเกณฑ

การ

คัดเลือก

หนวยงาน

คุณธรรม

รอย 60 

ของ

คะแนน

การ

ประเมิน 

 

 

 

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก    

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบ/

มาตรฐาน/แนวทางการ

ปองกันการทุจริต และ

กระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

8. การประเมินความเส่ียงและจัดทํา

แผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

เพ่ือพัฒนากลไก วางระบบ

กําหนดมาตรการการปองกัน

ทุจริต หรือทบทวนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) ของหนวยงาน

ใหมีประสิทธิภาพ 

คณะทํางาน แผนฯ 1 

ฉบับ (มี

มาตรการ/ 

แนวทาง

ปองกันการ

ทุจริตอยาง

นอย 1 

เรื่อง) 

รอยละ

ความสําเร็

จการ

ดําเนินงาน

ตามแผน

บริหาร

ความเส่ียง

รอยละ 80 

-     

 9. การปรับปรุง/ พัฒนาชองทางท่ี

สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตฯ ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

เพ่ือใหบุคลากร หรือผูมีสวนได

สวนเสีย หรือผูรับบริการมีสวน

รวมในการปองกันทุจริตผาน

ชองทางแจงเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต การฝาฝน

ประมวลจริยธรรม หรือการไม

ปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ ไม

ปฏิบัติตามขั้นตอนการใหบริการ 

คณะทํางาน แสดง

ชองทาง

แจงเรื่อง

รองเรียน

เกี่ยวกับ

การทุจริต 

และฝาฝน

ประมวล

จริยธรรมฯ 

อยางนอย 

2 ชองทาง 

ไมมีเรื่อง

รองเรียน

เกี่ยวกับ

คุณธรรม

จริยธรรม 

และการ

ทุจริตของ

กรม

อนามัย 

-     

กลยุทธท่ี 2 เสริมสราง

ความเขมแข็งและขยาย

การมีสวนรวมเครือขาย

10. การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของ

หนวยงาน 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

เครือขายคุณธรรมจริยธรรม ให

เปนแกนนําขับเคล่ือนคานิยม 

คณะทํางาน มีคําส่ัง

คณะทํางา

น

เสนอ

ผลงาน

เกี่ยวกับ

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

คุณธรรม จริยธรรม และ

การปองกันการทุจริต 

ความผูกพัน และวัฒนธรรม

องคกร 

ขับเคล่ือน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ 

การ

สงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

อยางนอย 

1 เรื่อง 

(เขารวม

กิจกรรม

ประกวด

องคกร

คุณธรรม) 

11.กําหนดคุณธรรมเปาหมายจาก 

“ปญหาท่ีอยากแก “ และ “ความดีท่ี

อยากทํา” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 5 

ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กตัญู หรือ วัฒนธรรมองคกร

(HEALTH) 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

คุณธรรมจริยธรรม ใหบุคลากรมี

สวนรวม กําหนดคาเปาหมาย 

และวัฒนธรรมองคกร  

คณะทํางาน มีประกาศ

เปาหมายฯ 

และ

วัฒนธรรม

องคกร 

HEALTH 1 

ฉบับ 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

 12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การเงินการคลัง และการจัดซ้ือจัดจาง  

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

คณะทํางาน สงบุคลากร

เขารวมไม

นอยกวา 1 

ครั้ง 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

รับรู 

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

ความรูท่ี

ไดรับจาก

ผูแทน

หนวยงาน

ท่ีเขารวม

กิจกรรม

พัฒนา

ศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 3 ผลผลิต/

พัฒนา นวัตกรรม

เทคโนโลยี ในการส่ือ

สาธารณะแกเครือขาย

และประชาชน เพ่ือ

ปองกันการทุจริต 

 

 

13. การเผยแพรส่ือการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และการปองกันทุจริต 

เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ

สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตน

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

คณะทํางาน มีชองทาง

เผยแพรส่ือ

ประชาสัม

พันธฯ 

อยางนอย 

2 ชองทาง 

ผลิตส่ือ

ประชาสัม

พันธ

สงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

อยางนอย 

1 เรื่อง 

-     

กลยุทธท่ี 4 สงเสริม

คุณธรรมเฉพาะกาลท่ี

สอดคลองกับสถานการณ

การแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และ

สถานการณปจจุบัน 

14. โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 

ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 

1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติ

ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. รักษา อนุรักษส่ิงแวดลอม 

เพ่ือปลูกฝงคานิยม ความผูกพัน

และวัฒนธรรมองคกร สงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร และสรางบรรยากาศท่ี

ดีในการปฏิบัติงาน 

คณะทํางาน มีการ

ดําเนินการ

อยางนอย 

3 กิจกรรม 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

14.1 กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี และวันสําคัญตางๆ ทาง

ศาสนา 

14.2 กิจกรรมแตงกายผาไทย 

14.3 กิจกรรมสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

และความสุขของคนทางาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)  

14.4 กิจกรรมบริจาคส่ิงของ หรือ

อนุรักษส่ิงแวดลอม เชนคัดแยกขยะ รี

ไซเคิล ขยะพลาสติก หรืออลูมิเนียม สบ

ทบใหกับโครงการหรือมูลนิธิท่ีเกี่ยวของ 

เชน โครงการ “แยกขวด ชวยหมอ” 

14.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)    

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนา

มาตรฐานการบริหารงาน

ท่ีโปรงใส ตามเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ( Intergrity and 

15. การขับเคล่ือนตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA) 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการ

บริหารงานของหนวยงานใน

สังกัดกรมอนามัยใหมีความ

โปรงใส ตามตามเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครฐั ( Intergrity 

คณะทํางาน ผลการ

ประเมิน

ตัวชี้วัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

คะแนน

การ

ประเมิน

คุณธรรม

และความ

โปรงใสใน

การ

-     



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖5) 

Transparency 

Assessment : ITA) 

and Transparency 

Assessment : ITA) 

ดําเนินงาน

ของ

หนวยงาน

ไมนอยกวา

รอยละ 95 
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