
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะและสงเสริมพฤติกรรมพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประกาศเจตนารมณ

ขับเคลื่อนคุณธรรม และตอตาน

ทุจริตศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ "CIC Together 

Against Corruption" 

คณะทำงาน 1 คร้ัง รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

- ธ.ค. 65 - - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง 

และรอยละ 100 ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ 

(1) จัดทำประกาศ ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ1 

(2) เผยแพรประชาสัมพนัธ  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด หรือ

เอกสารแนบ2 

2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับ

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหนาที ่

(No Gift Policy) และสื่อสาร 

คณะทำงาน 1 ฉบับ รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

- ธ.ค. 65 - - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 ฉบับ 

และรอยละ 100ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ3 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=212474&id=101717&reload=
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212271
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=212475&id=101718&reload=


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

3. จัดทำประกาศเจตนารมณ

รวมกันในการปองกันและแกไข

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทำงานและสื่อสาร 

คณะทำงาน 1 ฉบับ รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

 ธ.ค. 65 - - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 ฉบับ 

และรอยละ 100 ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด หรือ

เอกสารแนบ4 

4. พัฒนา/อบรมคุณธรรม

จริยธรรม บุคลากรของ

หนวยงาน  

กำหนดใหบุคลากรเขารับการ

พัฒนา /อบรม เสริมสรางความรู 

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จาก

หนวยงานภายนอก ออนไลน 

หรือหนวยงานดำเนนิการเอง 

คณะทำงาน บุคลากรทุก

ระดับไดรับ

การพัฒนา

หรืออบรม

ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

อยางนอย  

1 คร้ัง 

 

- - > คร้ังที่ 1 

วันที่ 21- 

23 พ.ย. 65 

 

> คร้ังที่ 2  

วันที่ 28 

ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 3  

วันที่ 23 

ม.ค. 66 

 

> คร้ังที่ 4

วันที่ 10 

มี.ค. 66 

 

- - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 คร้ัง  

 

> คร้ังที่ 1 สงบุคลากรเขารวมประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงาน

ตามกรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรม

ความโปรงใส (ITA ) ดูรายละเอียด 

ไดที่ ดาวนโหลด  หรือเอกสารแนบ5 

 

> ครั้งท่ี 2 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัจิตใจ 

ดวยการฝกสมาธิ กอนเริ่มการประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 3/2566 เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 

65 ผานวาระท่ี 6.1  ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 6 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=212476&id=101719&reload=
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=102505&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=31438
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

> ครั้งท่ี 3 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัจิตใจ 

ดวยการฝกสมาธิ กอนเริ่มการประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 4/2566 เมื่อวันท่ี 23 ม.ค. 

66 ผานวาระท่ี 6.1 ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 7 

  

> ครั้งท่ี 4 บุคลากรจำนวน 4 ราย เขา

รวมอบรม ประเมินผล และทดสอบ

ความรู เสริมสรางคณุธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือปองกันการกระทำผดิ

เก่ียวกับการขัดกันแหงผลประโยชน  

(ออนไลน) จากสำนักงาน ป.ป.ช.   

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 8 

กลยุทธที่ 2 สรางสภาพ แวดลอมการทำงาน ในองคกรเชิงจริยธรรม (สรางบรรยากาศ และความสัมพันธที่ดีในองคกร ) 

5. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาประสิทธภิาพ

การดำเนินงานสูองคกร

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

 

คณะทำงาน 1 คร้ัง รอยละความผูกพัน

ของบุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบสำรวจของ

กรมอนามัย ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

63,620 วันที่  

19 – 21 

ธ.ค. 65 

 

- - ก.ค. 66 ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 9 

อยูระหวางดำเนนิการ รอตอบแบบ

สำรวจรอยละความผูกพัน (EE) ของ

บุคลากรตอองคกร ของกรมอนามัย  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/v1315-online.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/EE-Report-66.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

6. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริม

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรม วัฒนธรรมองคกร 

ไดแก  

 

คณะทำงาน จำนวนกิจกรรม

จิตอาสาหรือ

สงเสริมการ

ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรม

องคกร 

อยางนอย  

1 กิจกรรม 

รอยละ 90ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวมในกิจกรรม 

     ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 

กิจกรรม และ รอยละ 90ของ

บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

 

 

 

   (1) กิจกรรมที่แสดงออกถึง

การยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ อัน

ไดแก ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  

 

    > คร้ังที่ 1 

พ.ย. 65 

> คร้ังที่ 2 

ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 3 

ม.ค. 66 

 

  กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1 ผูแทนเจาหนาที่  

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ  

(สถาบนัพระมหากษัตริย)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 10 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารหนวยงาน  

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ  

(สถาบนัพระมหากษัตริย)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 11 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/211964
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212270


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ 

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ (ศาสนา)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 12 

    (2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานที่

สาธารณะประโยชน 

 

     > คร้ังที่ 

1 ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 2 

ก.พ. 66 

 

  กิจกรรม (2)  

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

ประโยชน ณ จ.ประจวบคีรีขันธ 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 13 

 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

ประโยชน ณ กรมอนามัย 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 14 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212610
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/EE-Report-66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/213058


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

    (3) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยก

ขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอ

ใหกับหนวยงาน/โครงการ/มูลนธิิ

ที่เก่ียวของ เพื่อทำประโยชน

ใหแกสังคมตอไป  

 

    >คร้ังที่ 1 

ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 2  

ม.ค 66 

 

 > คร้ังที่ 3  

ก.ค.66 

(อลูมิเนียม) 

กิจกรรม (3 )  

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่  

สงมอบขวดพลาสติกรีไซเคิลใหแก 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและนำ้ เพื่อ

ทำประโยชนแกสังคมตอไป 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 15 

 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่  

สงมอบปฏิทนิเกา (ตั้งโตะ) ใหแก 

กองคลัง ดูรายละเอียดไดที่  

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 16 

 

อยูระหวางดำเนนิการ 

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ สง

มอบอลูมิเนียม ผานทางไปรษณยีไทย 

ใหแก โครงการจัดทำขาเทียม

พระราชทาน ของกรมควบคุมมลพิษ 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212646
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/donate-old-calendar66.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

    (4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยง

อาหารกลางวันและมอบสิ่งของ

เคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา 

    >คร้ังที่ 1 

ธ.ค. 65 

 

   > คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหาร

กลางวันและมอบสิ่งของเคร่ืองใชให

เด็กพิการทางสายตาดูรายละเอียดได

ที่ ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 17 

7. กิจกรรมการสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี วนัสำคัญ

ตางๆ เชน กิจกรรม 

วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วัน

คลายวันเกิดของบุคลากร  และ

วันศุกรแตงกายผาไทย เปนตน 

 

คณะทำงาน อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวม 

ในกิจกรรม 

- - > คร้ังที่ 1 

ม.ค. 66 

> คร้ังที่ 2 

ก.พ. 66 

> คร้ังที่ 3 

มี.ค. 66 

  ดำเนินงานแลวเสรจ็และบรรลผุลสำเรจ็

เกินเปาหมายมากกวา 1 กิจกรรม และ

รอยละ 80ของบุคลากรในหนวยงานมี

สวนรวมในกิจกรรม 

> ครั้งท่ี 1 ผูบริหารและเจาหนาท่ีเขา

รวมกิจกรรมตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนป

ใหม ดูรายละเอียดไดท่ี ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 18 

> ครั้งท่ี 2 ผูบริหารและเจาหนาท่ี

รวมกันแตงกายผาไทย ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 19 

> ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 มี.ค. 66 ผูบริหาร

และเจาหนาท่ีเขาแตงกายผาไทย  

เขารวมกิจกรรมวันสถาปนา 

กรมอนามัย และตักบาตรพระสงฆ 9 รูป 

พรอมรวมแสดงความยินดีกับคนดศีรี

อนามัย ประจำหนวยงาน  

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 20 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/EE-Report-66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212610
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/213113
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/213180


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

8. กิจกรรมสถานที่ทำงานนาอยู  

นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนทำงาน 

(Healthy Workplace Happy 

for Life)  

 

คณะทำงาน อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวมในกิจกรรม 

- - > กิจกรรมที่  1  

ม.ค.66 
> กิจกรรมที่  2 

ม.ค.66 

 

  > กิจกรรมที่ 1 ผูบริหารและ

เจาหนาที่รวมจัดทำแผนขับเคลือ่น

การดำเนินงาน HWP ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผานการ

ประชุมศรป. คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 23 

ม.ค. 66 วาระที่ 5.3  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 21 

> กิจกรรมที่ 2 เจาหนาที่ทุกระดับ 

รวมทำกิจกรรม Lively 

Workplace,Lovely CIC “ทีท่ำงาน

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ดูรายละเอียด

ไดที่การประชุมศรป. คร้ังที่ 4 เมื่อ

วันที่ 23 ม.ค. 66 วาระที่ 4.5  

ดาวนโหลด  หรือเอกสารแนบ 22 

 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการประพฤติปฏิบัตตินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและบุคคลตนแบบที่ทำความดี 

9. ประชุมหารือเพื่อศึกษา 

วิเคราะหขอกำหนดจริยธรรม

กรมอนามัย พ.ศ. 2566 

 

 

คณะทำงาน 

 

1 คร้ัง - -     อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

10. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทาง 

การนำมาตรฐานทางจริยธรรม

ของหนวยงานทีส่อดคลองกับ

กรมอนามัยมาปรับใช 

ในการบริหารงานบุคคล เพือ่

ประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

คณะทำงาน มีหลักเกณฑ/ 

แนวทางการน

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ของหนวยงาน

อยางนอย 1 

หลักเกณฑ 

บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในการกำหนด

หลักเกณฑ 

-     อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

 

11. สื่อสารสรางความรูความ

เขาใจมาตรฐานทางจริยธรรมแก

บุคลากร 

 

คณะทำงาน 1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 รับรู

เร่ืองมาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

-     อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

 

12. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคลากรตนแบบทีท่ำความดีเพือ่

องคกรหรือสวนรวม 

    (1) การคัดเลือกคนดีศรี

อนามัย 

    (2) การคัดเลือกบุคลากร

ตนแบบดานการปฏิบตัิงานโดด

เดน  

    (3) การคัดเลือกบุคลากร

ตนแบบดานการทำความดีใน

องคกร  

คณะทำงาน มีกิจกรรม 

ยกยองเชิดชู

เกียรติ

บุคลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - กิจกรรมที่ 1  

> คร้ังที่ 1 

วันที่ 24 

พ.ย. 65 

กิจกรรม (1) 

> คร้ังที่ 2 

วันที่ 28 

ก.พ. 66 

 

 

กิจกรรม (2) 

เม.ย. 66 

 

กิจกรรม (3) 

ก.ค. 66 

 

กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1 ดำเนินการเสนอชื่อ

ขาราชการ และพนักงานราชการ เพื่อ

คัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 

พ.ศ. 2565 ผานมติทีป่ระชุมศรป. 

คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65

วาระที่ 6.3 ดูรายละเอียดไดที่  

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 23 

> คร้ังที่ 2 ประกาศยกยองเชิดชู

เกียรติใหแกขาราชการและพนกังาน

ราชการ ผูทีไ่ดรับการพจิารณาจาก

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report2_2566.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

 กรมอนามัย ใหเปนคนดีศรีอนามัย

ประจำหนวยงานไดแก (1) นางสาว

สมฤทัย คันธิวงศ (ขาราชการ) และ 

(2) นางสาวพัทธนนัท วงัเสนา 

(พนักงานราชการ) ผานการประชุม 

ศรป. คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 

วาระที่ 6.2 ดูรายละเอียดไดที ่

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 24 

กิจกรรม (2) อยูระหวางดำเนินการ

ภายใน เม.ย.. 66 ตามรอบประเมินฯ 

กิจกรรม (3) อยูระหวางดำเนินการ 

ภายใน ก.ค. 66  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับองคกรคุณธรรม 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานตามเกณฑการดำเนินงานองคกรคุณธรรม 

13. ประชุมหารือเพื่อศึกษา

หลักเกณฑการคัดเลือก

หนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสุขที่มีคุณภาพ 

คณะทำงาน มีการประชุม

หารือ 1 คร้ัง 

- - วันที่ 28 

ธ.ค. 65 

 

- - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง 

ผานการประชุมศรป.คร้ังที่ 3/2566 

เมื่อวนัท่ี 28 ธ.ค. 66 วาระที่ 4.9 ดู

รายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 25 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report5_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

14. กิจกรรมประกวดหนวยงาน

คุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มี

คุณภาพและการประกวดชมรม

จริยธรรม 

 

คณะทำงาน สงผลงานเขา

รวมกิจกรรม

ระดับกรม  

1 ผลงาน 

 

หนวยงานผาน

เกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนข้ึนไป 

 

- คร้ังที่ 1 

สงชื่อ

ผลงาน 

23 ธ.ค. 

65 

 คร้ังที่ 2 

เม.ย. 66 

(สงผล

งาน) 

คร้ังที่ 3 

มิ.ย. 66 

(แจงผล) 

 ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมาย จำนวน 1 

ผลงาน โดยไดสงแจงชื่อผลงานเขา

รวมกิจกรรมระดับกรม  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 26 

อยูระหวางดำเนนิการคร้ังที่ 2 และ 3 

รอผลการพิจารณาจากกองการ

เจาหนาที ่

 

 

15. จัดทำแผนขับเคลื่อนองคกร

คุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มี

คุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

คณะทำงาน 1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวมจัดทำ

แผนฯ 

- วันที่ 28 

ธ.ค. 65 

- - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมาย จำนวน 1 ฉบับ 

และบุคลากรรอยละ 80 มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ ผานการประชุมศรป. 

คร้ังที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 

วาระที่ 5.3 ดูรายละเอียดไดที ่

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 27 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/form_ethics_1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

กลยุทธที่ 2 สรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และถอดบทเรียนการดำเนินงาน

ชมรมจริยธรรมและองคกร

คุณธรรมตนแบบ  

(กับชมรมจริยธรรมภายนอก

หนวยงาน) 

 

 

คณะทำงาน 1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม  

     อยูระหวางดำเนนิการภายใน ก.ค.66 

ตามรอบประเมินฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันทุจริต 

กลยุทธที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐาน ITA 

17. กิจกรรมการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) 

คณะทำงาน ผลการ

ประเมิน

ตัวชี้วัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

 

-  

 

     อยูระหวางดำเนนิการภายใน เม.ย 66 

ตามรอบประเมินฯ 



ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

 

18. กิจกรรมการประเมินความ

เสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยงการทุจริต และควบคุม

ภายในของหนวยงาน 

คณะทำงาน มีมาตรการ/

แนวทาง

ปองกัน 

การทุจริต  

1 เร่ือง 

รอยละ 

ความสำเร็จการ

ดำเนินงานตาม

แผนฯรอยละ 80 

-  ก.พ. 66   มีมาตรการ/แนวทางการปองกันการ

ทุจริต 1 เร่ือง และมีรอยละ

ความสำเร็จของการดำเนนิงานตาม

แผนรอยละ 80 ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 28 

 

 

 

สรุปดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ : กำหนดกิจกรรมตามแผนท้ังป ไวจำนวน 18 กิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนในรอบ 6 เดือนแรก 13 กิจกรรม และรอบ 6 เดือนหลงัอีก 5 กิจกรรม 

 

ผูรายงาน    ชื่อ……สมประสงค ภาผล………ตำแหนง………นักจดัการงานทั่วไป…..…..โทร..........0 2590 4617...............E-mail:……somphrasong.p@anamai.mail.go.th...... 

หมายเหตุ :  หนวยงานรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 

และ รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2566 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ethics@anamai.mail.go.th (กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที)่ 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/Plan-for-risk-management-and-internal-control.pdf
mailto:ethics@anamai.mail.go.th

