แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
กองคลัง กรมอนามัย
กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
สถานที่ตั้ง กองคลัง กรมอนามัย 88/22 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11000
ชื่อผูประสานงาน

นางสาวปวิตรา รุงเรือง

หมายเลขโทรศัพท

02-5904134

ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการป ๒๕๖5
1. กองคลัง
2.
3.

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
62

จํานวนกลุมเปาหมาย
และภาคีเครือขาย
62

จํานวนประชาชนเปาหมาย
62

จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 16 โครงการ
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม
• จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการ จํานวน
• จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการ จํานวน
บาท

บาท

บาท

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
• หนวยงาน / องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน
แหง รวมผูที่ไดรับการอบรม จํานวน
• หนวยงาน / องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จํานวน
แหง รวมผูที่เขารวมกิจกรรม จํานวน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ

เดือน

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
•
•

คน
คน

-1รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ยุทธศาสตร / โครงการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธที่ 2 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมของสวนราชการ
1. การเสริมสรางความรอบรูดาน
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
กลุมพัสดุ
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักความ
ทุจริต แกบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม /
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต
หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อใหบุคลากรรับทราบและ
ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญ
กลุม
ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อํานวยการ
หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตาม
ฯ และสามารถนําไปปรับใชใน
กฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
ชีวิตประจําวัน และสังคมการ
จริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับ
ทํางานบนสภาวะความ
จรรยาขาราชการ
หลากหลายของชวงวัย
2. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
1. เพื่อยกยองเชิดชู บุคคลที่มี
ทุกกลุมงาน
คุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดี
สรางแรงบันดาลใจแกบุคคลอื่น
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรเปนผูนําในการพัฒนา
กองคลังเปนองคกรคุณภาพคู
คุณธรรมอยางยั่งยืน

เปาหมาย

งบประมาณ
ที่ใช

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

มีการสรางการ
รับรู/เผยแพร
อยางนอย 2
เรื่อง (ความรู
เกี่ยวกับการ
ปองกันทุจริต
และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม)

รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองคลัง
ผานเกณฑ
ประเมิน
พฤติกรรมทาง
จริยธรรม

-

จํานวน
บุคลากร
ที่เขารับการ
คัดเลือกอยาง
นอย 2 คน

ผูปฏิบัติงานกอง
คลังเกิดแรง
บันดาลใจ มี
กําลังใจ มีความ
เชื่อมั่นศรัทธาใน
การทําความดี ยึด
มั่นคุณธรรม
จริยธรรม
ปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย
โปรงใส

-

(บาท)

ปงบประมาณพ.ศ. 2565
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)
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วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช
ไตรมาส ๑
(บาท)

(ต.ค.-ธ.ค.64)

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธที่ 6 สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณปจจุบนั
3. โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน
เพื่อคนหาพฤติกรรมที่พึง
กลุม
นโยบาย/
1. รายงานการ
ประสงคที่ทุกคนในหนวยงาน
อํานวยการ แนวปฏิบัติ
ประชุมแสดง
และวัฒนธรรมองคกร ตามหลักคุณธรรม
อยางนอย 3-4 การดําเนินงาน
เฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมกันและตองการสงเสริมให
2. จํานวน/
เกิ
ด
ขึ
น
้
และพฤติ
ก
รรมที
่
ไ
ม
พ
ง
ึ
เรื่อง
กตัญู)
รายชื่อ
ประสงคที่ทุกคนตองการ
- กําหนดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่
ที่รวมระดม
ยกเลิก ลด ละ เพื่อแกไข
อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา”
ความคิดในการ
ปญหาขององคกร ครอบคลุม
และจัดทําเปนนโยบาย/แนวปฏิบัติ
กําหนดจํานวน
ทั้ง 4 คุณธรรม (พอเพียง วินัย
ของหนวยงาน
สุจริต จิตอาสา)
ตั้งแตรอยละ
80 ขึ้นไป
4. การดําเนินงานขององคกรตาม “ปญหา เพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่พึงประสงค ทุกกลุมงาน ผลสําเร็จของ
เปนพลัง
ที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา”
ที่ทุกคนรวมกําหนดเกิดขึ้นใน
โครงการ/
ขับเคลื่อน
ตามคุณธรรมเปาหมายที่กําหนด
องคกร และสิ่งที่ไมพึงประสงค
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมดาน
ขององคกรไดรับการแกไข
การสงเสริม
จากการขับเคลื่อนกิจกรรม
คุณธรรมฯ

ปงบประมาณพ.ศ. 2565
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
(ม.ค.-มี.ค.๖5) (เม.ย.-มิ.ย.๖5)





ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

ยุทธศาสตร / โครงการ

5. กําหนดคุณธรรมเปาหมาย เพิ่มเติม
ใน 3 เรื่อง
1) หลักธรรมทางศาสนา
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3) วิถีวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค
ของโครงการ
1. เพื่อสํานึกบุญคุณตอ
แผนดิน ชาติ ศาสนา มหา
กษัตริย
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
และสรางบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
3. เพื่อปลูกฝงคานิยม
ความผูกพันและ
วัฒนธรรมองคกร

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทุกกลุมงาน

-3-

เปาหมาย

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

มีการดําเนินการตาม
หลักคุณธรรมอยาง
นอย 3 เรื่อง

- การดํารงตนในฐานะ
ประชากรไทย และ
การยึดมั่นในหลัก
ศาสนา
- เกิดพฤติกรรม
ความพอเพียง ในการ
ดํารงอยูในสังคม
- เกิดวัฒนธรรม
องคกรดานการแตง
กายผาไทย และ
ประเพณีไทย

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธที่ 1 สรางและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
6. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อน เพื่อจัดทําและขับเคลื่อน
กลุม
คําสั่งแตงตั้ง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสราง แผนปฏิบัติการปองกัน
อํานวยการ คณะทํางาน 1 ฉบับ
คุณธรรมฯ ป 2565
การทุจริตฯ อยางชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และ
สนับสนุนใหเกิดการสราง
องคกรคุณธรรม
7. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพื่อเปนกรอบ ทิศทางการ
กลุมพัสดุ ทุกกลุมงานเขารวม
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ประชุมจัดทํา
และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง
สงเสริมคุณธรรม
แผนปฏิบัติการฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จริยธรรม และการปองกัน
การทุจริตของกองคลัง

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)
-

ปงบประมาณพ.ศ. 2565
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)









มีคณะทํางานในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมในหนวยงาน

-



มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ
จํานวน 1 ฉบับ

-
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8. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
ตอตานการทุจริต
- ประกาศเจตนารมยรวมกันใน
การขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน
องคกรคุณธรรม และตอตานทุจริต
เปนองคกรตนแบบ และประกาศ
เจตนารมยการปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางาน

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. เพื่อรณรงคใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดมี
การรวมตัวกันทํากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
ตอตานการทุจริต และกลาวปฏิญาณตนในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดมั่นคุณธรรมความดี ตาม
แนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
2. เพื่อแสดงเจตนารวมกันที่จะสงเสริมความเทา
เทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรที่
ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางาน ดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน และไมกระทําการใดที่
เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน

กลุม
อํานวยการ
และ
กลุมพัสดุ

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานใหมีการ
พัฒนาองคกรดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง
2. เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกหนวยงาน
ที่มีผลงานเดนเปนที่ประจักษ สามารถเปน
แบบอยางที่ดีมีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขยายผลไปสูหนวยงานอื่นได
10. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเครือขายคุณธรรม
ของหนวยงาน
จริยธรรม ใหเปนแกนนําขับเคลื่อนคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร

กลุม
อํานวยการ
และ
กลุมบัญชี

9. การประกวดหนวยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรมตนแบบ)

กลุม
อํานวยการ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
มีการประกาศ
เจตนารมย
จํานวน 1 ครั้ง

กองคลังมีการ
จัดตั้งชมรม
จริยธรรมของ
หนวยงานภายใน
ไตรมาส 2

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)

ปงบประมาณพ.ศ. 2565
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

บุคลากรเขารวมการ
ประกาศเจตนารมย
ไมนอยกวารอยละ
80

-





กองคลังผานเกณฑ
การคัดเลือก
หนวยงานคุณธรรม
รอยละ 60 ของ
คะแนนการประเมิน

-





ชมรมจริยธรรมเขา
รวมประกวด/เสนอ
ผลงานที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อยางนอย
1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

-



ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)





-5ยุทธศาสตร / โครงการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธที่ 4 พัฒนาองคความรูด านการพัฒนาคุณธรรม องคกรคุณธรรม และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อพัฒนากลไก วางระบบกําหนด
11. การประเมินความเสี่ยงและ
กลุม
มีมาตรการ/ รอยละความสําเร็จ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการการปองกันทุจริต หรือ
การเงิน แนวทาง
การดําเนินงานตาม
การทุจริต
ทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ปองกันการ แผนบริหารความเสี่ยง
(SOP) ของหนวยงานใหมี
ทุจริตอยาง รอยละ 80
ประสิทธิภาพ
นอย 1 เรือ่ ง
12. การสรางความรูความเขาใจ
เพื่อสรางความรูความเขาใจและ
กลุม
มีการสราง
มีการลงนามรับรูการ
เกี่ยวกับการนํามาตรฐานทาง
เตรียมความพรอมในการนํา
อํานวยการ การรับรู/
นํามาตรฐานทาง
จริยธรรมไปใชในการบริหารบุคคล
มาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในการ
เผยแพร/
จริยธรรมไปใชในการ
บริหารบุคคล
อบรมให
บริหารบุคคลไมนอย
ความรูอยาง กวารอยละ 80 ของ
นอย 1 ครั้ง บุคลากรในหนวยงาน
13. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6
เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารของ
กลุมพัสดุ ผลการ
คะแนนการประเมิน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน กองคลังใหมีความโปรงใส ตามเกณฑ
ประเมิน
คุณธรรมและความ
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความ
ตัวชี้วัดผาน โปรงใสในการ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
เกณฑการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and
ประเมินรอย หนวยงานภาครัฐ
Transparency Assessment : ITA)
ละ 95 ขึ้น
(Integrity and
ไป
Transparency
Assessment : ITA
ไมนอยกวารอยละ
95

งบประมาณ
ที่ใช

ปงบประมาณพ.ศ. 2565
ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

-





-



(บาท)

-

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)







ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)



-6ยุทธศาสตร / โครงการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

เปาหมาย
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางดานการสงเสริมองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธที่ 1 สรางนวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
14. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่
เพื่อใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุม
แสดงชองทางแจง
สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ หรือผูรับบริการมีสวนรวมในการ
อํานวยการ เรื่องรองเรียน
ทุจริตฯ ของเจาหนาที่ของหนวยงาน
ปองกันทุจริตผานชองทางแจงเรื่อง
เกี่ยวกับการทุจริต
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การฝาฝน
และฝาฝนประมวล
ประมวลจริยธรรม/การไมปฏิบัติตาม
จริยธรรมฯ
จรรยาขาราชการ ไมปฏิบัติตามขั้นตอน
อยางนอย 2
การใหบริการ
ชองทาง
15. การเผยแพรสื่อการสงเสริม
เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธสงเสริม
ทุกกลุมงาน มีชองทางเผยแพร
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ใหบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
สื่อประชาสัมพันธฯ
ทุจริต
จริยธรรม และสงเสริมใหบุคลากรของ
อยางนอย 2
1) กิจกรรมทําดีตองมีแชร
หนวยงานมีแรงบันดาลใจในการทํา
ชองทาง
2) ทําดีกอปปได
ความดีอยางตอเนื่องหรือเพิ่มมากขึ้น
16. การจัดระบบติดตาม ประเมิน และ 1. เพื่อใหมีการรายงานผลการ
รายงานผลกิจกรรมตามแผนฯ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
2. เพื่อใหมีการติดตาม ประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ

กลุมพัสดุ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)

ไมมีขอรองเรียน
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ทุจริตของกองคลัง

-

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อยาง
นอย 1 เรื่อง

-

มีขอมูลการประเมิน รอยละความสําเร็จ
ผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน
กิจกรรม และ
กิจกรรมรอยละ 80
รายงานบนเว็บไซต
หนวยงาน

ปงบประมาณพ.ศ. 2565
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)



















อนุมัติแผน ................................................
(นางสาวพิมพภวดี ศรีจันทร)
ผูอํานวยการกองคลัง กรมอนามัย

