
 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี 

กลยุทธท่ี 1  

พัฒนาสมรรถนะ

และสงเสริม

พฤติกรรม 

พึงประสงค 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

1. ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรม และ

ตอตานทุจรติศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

"CIC Together Against Corruption" 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ครั้ง รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  

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

anamai/212271  

 2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับของขวัญและ

ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

(No Gift Policy) และสื่อสาร 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  

 

 3. จัดทำประกาศเจตนารมณรวมกันในการ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงานและสื่อสาร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212271
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212271
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita


 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 4. พัฒนา/อบรมคณุธรรมจรยิธรรม บุคลากร

ของหนวยงาน  

-กำหนดใหบุคลากรเขารบัการพัฒนา /อบรม 

เสรมิสรางความรู ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

จากหนวยงานภายนอก ออนไลน หรือหนวยงาน

ดำเนินการเอง 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

บุคลากรทุก

ระดับไดรับการ

พัฒนาหรือ

อบรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรม อยาง

นอย  

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

- - ต.ค.65 – 

ก.ย. 66 

 

กลยุทธท่ี 2  

สรางสภาพ 

แวดลอมการ

ทำงาน ในองคกร

เชิงจริยธรรม  

(สรางบรรยากาศ 

และความสัมพันธท่ี

ดีในองคกร ) 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะ

สูงและมีธรรมาภิบาล 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ครั้ง รอยละความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบ

สำรวจของ

70,000 

 

 

 

 

ธ.ค. 65  จัดโครงการประชุมฯ เรยีบรอยแลว  

เมื่อวันท่ี 19 – 21 ธันวาคม 2565 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

กรมอนามัย 

ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566)  

 

 6. กิจกรรมจติอาสา หรือสงเสริมการปฏิบัตติาม

มาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร ไดแก  

   (1) กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่น 

ในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

    (2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน 

    (3) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก 

อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/

มูลนิธิท่ีเก่ียวของ เพ่ือทำประโยชนใหแกสังคม

ตอไป  

    (4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน

และมอบสิ่งของเครื่องใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา  

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

จำนวนกิจกรรม

จิตอาสาหรือ

สงเสริมการ

ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรมองคกร 

อยางนอย  

1 กิจกรรม 

รอยละ 90

ของบุคลากร

ในหนวยงานมี

สวนรวม 

ในกิจกรรม 

 ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 7. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วัน

สำคัญตางๆ เชน กิจกรรม 

วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันคลายวันเกิดของ

บุคลากร  และวันศุกรแตงกายผาไทย เปนตน 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80

ของบุคลากร

ในหนวยงานมี

สวนรวม 

ในกิจกรรม 

 ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 

 8. กิจกรรมสถานท่ีทำงานนาอยู  

นาทำงาน เสริมสรางคณุภาพชีวิต 

และความสุขของคนทำงาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)  

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงานมี

สวนรวม 

ในกิจกรรม 

 ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 

กลยุทธท่ี 3 

สงเสริมการ

ประพฤติปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมและ

บุคคลตนแบบ 

ท่ีทำความดี 

9. ประชุมหารือเพ่ือศึกษา วิเคราะหขอกำหนด

จริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2566 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ครั้ง - - ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 

 10. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทาง 

การนำมาตรฐานทางจรยิธรรมของหนวยงานท่ี

สอดคลองกับกรมอนามัยมาปรับใช 

ในการบริหารงานบุคคล เพ่ือประกอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีหลักเกณฑ/

แนวทางการนำ

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ของหนวยงาน

บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในการกำหนด

หลักเกณฑ 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

อยางนอย 1 

หลักเกณฑ 

 11. สื่อสารสรางความรูความเขาใจมาตรฐาน

ทางจริยธรรมแกบุคลากร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ครั้ง บุคลากร 

รอยละ 80 

รับรูเรื่อง

มาตรฐานทาง

จริยธรรม 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 

 12. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

ตนแบบท่ีทำความดเีพ่ือองคกรหรอืสวนรวม 

    (1) การคัดเลือกคนดีศรีอนามยั 

    (2) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบ 

ดานการปฏิบัติงานโดดเดน  

    (3) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบ 

ดานการทำความดีในองคกร  

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีกิจกรรม 

ยกยองเชิดชู

เกียรติบุคลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

 

กลยุทธท่ี 1  

เพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการ

ทำงานตามเกณฑ

การดำเนินงาน

องคกรคุณธรรม 

13. ประชุมหารือเพ่ือศึกษาหลักเกณฑ 

การคัดเลือกหนวยงานคณุธรรมและองคกรสราง

สุขท่ีมีคุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีการประชุม

หารือ 1 ครั้ง 

- - ธ.ค. 65  



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 14. กิจกรรมประกวดหนวยงานคณุธรรมและ

องคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพและการประกวด

ชมรมจรยิธรรม 

 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

สงผลงานเขา

รวมกิจกรรม

ระดับกรม  

1 ผลงาน 

 

หนวยงานผาน

เกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนข้ึนไป 

 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ค 66 

 

 15. จัดทำแผนขับเคลื่อนองคกรคณุธรรมและ

องคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ 

- ธ.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

 

กลยุทธท่ี 2  

สรางสังคมแหง

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมรวมกัน 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

และองคกรคณุธรรมตนแบบ  

(กับชมรมจริยธรรมภายนอกหนวยงาน) 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ครั้ง บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม  

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

 

กลยุทธท่ี 1 

ยกระดับการ

บริหารจัดการ

องคกรตาม

มาตรฐาน ITA  

17. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับ 3 ข้ึนไป 

 

-  

 

- พ.ย. 65 – 

ก.ค 66 

 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 18. กิจกรรมการประเมินความเสีย่ง 

และจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต และ

ควบคุมภายในของหนวยงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีมาตรการ/

แนวทางปองกัน 

การทุจริต  

1 เรื่อง 

รอยละ 

ความสำเรจ็การ

ดำเนินงาน

ตามแผนฯรอย

ละ 80 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

 

 

ผูอนุมัติแผน................................................................. 

(นางจิตติมา รอดสวาสดิ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

 


