
 

 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมคนด ี

กลยุทธที่ 1  

พัฒนาสมรรถนะ

และสงเสริม

พฤตกิรรม 

พึงประสงค 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

1. ประกาศเจตนารมณขบัเคลื่อนคุณธรรม 

และตอตานทุจริตศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ "CIC Together Against 

Corruption" 

 

เพ่ือใหสรางการรับรูแก

บุคลากรในหนวยงานและ

นำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบตัิ และกำกับตดิตาม

เพ่ือปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละ 100

ของบคุลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

 2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับของขวัญและ

ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบิัตหินาท่ี 

(No Gift Policy) และสื่อสาร 

 

เพ่ือใหสรางการรับรูแก

บุคลากรในหนวยงานและ

นำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบตัิ และกำกับตดิตาม

เพ่ือปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบคุลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 3. จัดทำประกาศเจตนารมณรวมกันในการ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงานและสื่อสาร 

เพ่ือใหสรางการรับรูแก

บุคลากรในหนวยงานและ

นำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบตัิ และกำกับตดิตาม

เพ่ือปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบคุลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

 4. พัฒนา/อบรมคุณธรรมจริยธรรม บคุลากร

ของหนวยงาน  

-กำหนดใหบุคลากรเขารับการพัฒนา /อบรม 

เสริมสรางความรู ตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม จากหนวยงานภายนอก ออนไลน 

หรือหนวยงานดำเนินการเอง 

 

 

เพ่ือพัฒนาคณุธรรม

จริยธรรม ธรรมาภบิาลของ

บุคลากร ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

สำคัญในการปฏิบตัิงานและ

สามารถนำไปใชในการ

ปฏิบตัิงานหรือบริหารบุคคล

ในองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

บุคลากรทุก

ระดับไดรับการ

พัฒนาหรือ

อบรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรม 

อยางนอย  

1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

- - ต.ค.65 – 

ก.ย. 66 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

กลยุทธที่ 2  

สรางสภาพ 

แวดลอมการ

ทำงาน ในองคกร

เชิงจริยธรรม  

(สรางบรรยากาศ 

และความสัมพันธ

ท่ีดีในองคกร ) 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกร

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภบิาล 

 

1. เพ่ือสรางบรรยากาศและ

สงเสริมความสัมพันธท่ีดี

ระหวางบคุลากรทุกระดับ 

ในองคกร  

2. เพ่ือสงเสริมระบบ 

การทำงานท่ีเอ้ือตอ 

การขับเคลื่อนองคกร 

แหงความสขุท่ีมีคุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบ

สำรวจของ

กรมอนามัย 

ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566)  

 

70,000 

 

 

 

 

ธ.ค. 65  

 6. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริมการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร 

ไดแก  

   (1) กิจกรรมท่ีแสดงออกถงึการยดึม่ัน 

ในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาต ิ

ศาสนา พระมหากษตัริย และ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

เพ่ือปลูกฝงทัศนคติ 

พฤติกรรมท่ีด ีตามหลัก

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการปฏิบัตงิาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

จำนวนกิจกรรม

จิตอาสาหรือ

สงเสริมการ

ปฏิบตัติาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรม

องคกร 

อยางนอย  

รอยละ 90

ของบคุลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

 ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

    (2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน 

    (3) กิจกรรมจิตอาสาคดัแยกขยะพลาสตกิ 

อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/

มูลนิธิท่ีเก่ียวของ เพ่ือทำประโยชนใหแก

สังคมตอไป  

    (4) กิจกรรมจิตอาสาเลีย้งอาหารกลางวัน

และมอบสิ่งของเคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา  

1 กิจกรรม 

 7. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

วันสำคัญตางๆ เชน กิจกรรม 

วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันคลายวันเกิด

ของบคุลากร  และวันศุกรแตงกายผาไทย 

เปนตน 

 

เพ่ือสรางบรรยากาศการมี

สวนรวมในการสงเสริม

ความสัมพันธท่ีดีในองคกร

ระหวางบคุลากรทุกระดับ 

และการสืบสานวัฒนธรรม

แบบไทย 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80

ของบคุลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

 ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 8. กิจกรรมสถานท่ีทำงานนาอยู  

นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

และความสุขของคนทำงาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)  

 

เพ่ือสรางบรรยากาศ 

สงเสริมความสัมพันธท่ีด ี

ในองคกรระหวางบคุลากร

ทุกระดับ สงเสริมระบบ 

การทำงานท่ีเอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนองคกรแหง

ความสุขท่ีมีคุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100

ของบคุลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

 ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

กลยุทธที่ 3 

สงเสริมการ

ประพฤติปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม

และบุคคล

ตนแบบ 

ที่ทำความด ี

9. ประชุมหารือเพ่ือศึกษา วิเคราะห

ขอกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2566 

เพ่ือรวมกันทำความเขาใจ

ขอกำหนดจริยธรรม 

กรมอนามัย และ 

นำมาปรับใชในบริบท 

การบริหารบุคคลของ

หนวยงานได 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง - - ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 10. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทาง 

การนำมาตรฐานทางจริยธรรมของหนวยงาน

ท่ีสอดคลองกับกรมอนามัยมาปรับใช 

ในการบริหารงานบคุคล เพ่ือประกอบ 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  

เพ่ือสงเสริมความกาวหนา

ในการปฏิบัติหนาท่ี  

แกบุคลากรท่ีประพฤต ิ

ปฏิบตัิตนตามมาตฐาน 

ทางจริยธรรมและ 

สนับสนุนธำรงรักษาคนเกง

และคนดีใหมีขวัญกำลังใจ 

ในการทำงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีหลักเกณฑ/

แนวทางการนำ

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ของหนวยงาน

อยางนอย 1 

หลักเกณฑ 

บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในการ

กำหนด

หลักเกณฑ 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

 11. สื่อสารสรางความรูความเขาใจมาตรฐาน

ทางจริยธรรมแกบคุลากร 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

แกบุคลากรในหนวยงาน

และสงเสริมการปฏิบตัติน

ตามมาตรฐานจริยธรรม 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

รับรูเร่ือง

มาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 12. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

ตนแบบท่ีทำความดีเพ่ือองคกรหรือสวนรวม 

    (1) การคัดเลือกคนดศีรีอนามัย 

    (2) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบ 

ดานการปฏบิัตงิานโดดเดน  

    (3) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบ 

ดานการทำความดีในองคกร  

 

เพ่ือสงเสริมบุคลากรตนแบบ

ดานคุณธรรม จริยธรรมและ

เปนแบบอยางท่ีดแีกองคกร/

สวนรวม 

  

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีกิจกรรม 

ยกยองเชดิชู

เกียรติบคุลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับองคกรคุณธรรม 

กลยุทธที่ 1  

เพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการ

ทำงานตามเกณฑ

การดำเนินงาน

องคกรคุณธรรม 

13. ประชุมหารือเพ่ือศึกษาหลักเกณฑ 

การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสขุท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือรวมกันทำความเขาใจ

และกำหนดแผนงาน

กิจกรรมท่ีสอดคลอง

หลักเกณฑ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีการประชุม

หารือ 1 คร้ัง 

- - ธ.ค. 65 

 14. กิจกรรมประกวดหนวยงานคุณธรรมและ

องคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพและการประกวด

ชมรมจริยธรรม 

 

 

 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานใหมีการพัฒนา

ดานคุณธรรม จริยธรรม

ความผูกพันตอองคกร 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

สงผลงานเขา

รวมกิจกรรม

ระดับกรม  

1 ผลงาน 

 

หนวยงาน

ผานเกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนขึ้นไป 

 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ค 66 



 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ   

เชิงคุณภาพ 

 15. จัดทำแผนขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม

และองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพ่ือกำหนดนโยบาย  

ทิศทางการดำเนินงานดาน

คุณธรรมจริยธรรม และ

องคกรแหงความสุขท่ีมี

คุณภาพอยางมีสวนรวม 

ท้ังองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ 

- ธ.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

กลยุทธที่ 2  

สรางสังคมแหง

การแลกเปล่ียน

เรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมรวมกัน 

16. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 

และถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรม

จริยธรรมและองคกรคุณธรรมตนแบบ  

(กับชมรมจริยธรรมภายนอกหนวยงาน) 

เพ่ือสงเสริมการจัดตั้ง 

ชมรมจริยธรรมของศรป. 

และผลักดันเสริมพลัง 

การดำเนินงานชมรม

จริยธรรมใหเกิดความ

ตอเน่ือง ยัง่ยืนสามารถ 

นำองคความรูไปพัฒนา

ชมรมจริยธรรมของ

หนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม  

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 
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