รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร/โครงการ

ผลสําเร็จ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธที่ 2 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมของสวนราชการ

1. การเสริมสรางความรอบรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ทุจริต แกบุคลากรในหนวยงาน
ทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต
ผลประโยชนทบั ซอน การรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตาม
กฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับ
จรรยาขาราชการ
2. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีการสรางการรับรู/
เผยแพร อยางนอย
2 เรื่อง (ความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
ทุจริตและมาตรฐาน
ทางจริยธรรม)

รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองคลัง
ผานเกณฑประเมิน
พฤติกรรมทาง
จริยธรรม

-

กองคลัง

จํานวนบุคลากร
ที่เขารับการคัดเลือก
3 คน ในรอบ 5
เดือนแรก (ดําเนินการ

ผูปฏิบัติงานกองคลัง
เกิดแรงบันดาลใจ
มีกําลังใจ มีความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการ
ทําความดี ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย โปรงใส

-

กองคลัง

1. รายงานการ
ประชุมแสดงการ
ดําเนินงาน
2. จํานวน/รายชื่อ
ที่รวมระดมความคิด
ในการกําหนด

-

ไตรมาส 1

ต.ค.-ธ.ค.64

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2ม.ค.-มี.ค.
65



(ดําเนินการเรียบรอย
แลว)

เรียบรอยแลว)



ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธที่ 6 สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณฺปจจุบนั

นโยบาย/
3. โครงการสงเสริมคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร ตามหลัก แนวปฏิบัติ
อยางนอย 3-4 เรื่อง
คุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา กตัญู)
- กําหนดคุณธรรมเปาหมาย

กองคลัง



ไตรมาส 3เม.ย.-มิ.ย.
65

ไตรมาส 4ก.ค.ก.ย.65

ยุทธศาสตร/โครงการ
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดี
ที่อยากทํา” และจัดทําเปนนโยบาย/
แนวปฏิบัติของหนวยงาน
4. การดําเนินงานขององคกรตาม
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดี
ที่อยากทํา” ตามคุณธรรมเปาหมาย
ที่กําหนด
5. กําหนดคุณธรรมเปาหมาย เพิ่มเติม
ใน 3 เรื่อง 1) หลักธรรมทางศาสนา 2)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ 3) วิถีวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย

ผลสําเร็จ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ
จํานวนตั้งแตรอยละ
80 ขึ้นไป
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
ภาพกิจกรรม

เปนพลังขับเคลื่อน
กิจกรรมดานการ
สงเสริมคุณธรรมฯ

มีการดําเนินการตาม - การดํารงตนในฐานะ
หลักคุณธรรมอยาง ประชากรไทย และการ
ยึดมั่นในหลักศาสนา
นอย 3 เรื่อง

งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

กองคลัง

-

กองคลัง

ต.ค.-ธ.ค.64

คําสั่งแตงตั้ง
มีคณะทํางานในการ
คณะทํางาน 1 ฉบับ ขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมใน
หนวยงาน
ทุกกลุมงานเขารวม มีแผนปฏิบตั ิการ
ประชุมจัดทํา
ปองกันการทุจริตฯ
แผนปฏิบัติการฯ
จํานวน 1 ฉบับ
บุคลากรเขารวมการ
มีการประกาศ
เจตนารมย จํานวน ประกาศเจตนารมย
1 ครั้ง (ดําเนินการ ไมนอยกวารอยละ
80
เรียบรอยแลว)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2ม.ค.-มี.ค.
65

ไตรมาส 3เม.ย.-มิ.ย.
65





- เกิดพฤติกรรม
ความพอเพียง ในการ
ดํารงอยูในสังคม
- เกิดวัฒนธรรมองคกร
ดานการแตงกายผาไทย
และประเพณีไทย

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธที่ 1 สรางและพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

6. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต และเสริมสรางคุณธรรมฯ
ป 2565
7. การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรม กองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
8. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
ตอตานการทุจริต
- ประกาศเจตนารมยรวมกันในการ
ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกร
คุณธรรม และตอตานทุจริต เปนองคกร
ตนแบบ และประกาศเจตนารมยการ

ไตรมาส 1

-

กองคลัง



-

กองคลัง



-

กองคลัง



ไตรมาส 4ก.ค.ก.ย.65

ยุทธศาสตร/โครงการ

ผลสําเร็จ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

กองคลัง

-

กองคลัง



-

กองคลัง



-

กองคลัง



-

กองคลัง

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
9. การประกวดหนวยงานคุณธรรม
(การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)

10. การขับเคลื่อนชมรมจริธรรมของ
หนวยงาน

กองคลังมีการจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมของ
หนวยงานภายใน
ไตรมาส 2

กองคลังผานเกณฑ
การคัดเลือก
หนวยงานคุณธรรม
รอยละ 60 ของ
คะแนนการประเมิน
ชมรมจริยธรรมเขา
รวมประกวด/เสนอ
ผลงานที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อยางนอย
1 เรื่อง/ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธที่ 4 พัฒนาองคความรูด านการพัฒนาคุณธรรม องคกรคุณธรรม และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

11. การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

12. การสรางความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับการนํามาตรฐานทางจริยธรรม
ไปใชในการบริหารบุคคล

มีมาตรการ/แนวทาง รอยละความสําเร็จ
ปองกันการทุจริต
การดําเนินงานตาม
อยางนอย 1 เรื่อง แผนบริหารความ
(ดําเนินการเรียบรอย
เสี่ยงรอยละ 80
แลว)

มีการสรางการรับรู/ มีการลงนามรับรูการ
เผยแพร/อบรมให
นํามาตรฐานทาง
ความรู 1 ครั้ง
จริยธรรมไปใชในการ
(ดําเนินการเรียบรอย
บริหารบุคคลไมนอย
แลว)
กวารอยละ 80 ของ
บุคลากรในหนวยงาน
13. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับ ผลการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผานเกณฑ
คุณธรรมและความ
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
การประเมินรอยละ โปรงใสในการ
95 ขึ้นไป (มีผล
ดําเนินงานของ

ไตรมาส 1

ต.ค.-ธ.ค.64

อยูระหวาง
ดําเนินการ



ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส 3เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาส 4ก.ค.-

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

65



65

(ดําเนินการใน
6 เดือนหลัง)

ก.ย.65

ยุทธศาสตร/โครงการ

ผลสําเร็จ
ผลลัพธเชิงปริมาณ ผลลัพธเชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

คะแนนภาพรวมของ หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานดาน IIT (Integrity and
รอยละ 97.87)
Transparency
Assessment : ITA
ไมนอยกวารอยละ
95

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางดานการสงเสริมองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธที่ 1 สรางนวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

14. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่
สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตฯ ของเจาหนาที่ของหนวยงาน

15. การเผยแพรสื่อการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ทุจริต
1) กิจกรรมทําดีตองมีแชร
2) ทําดีกอปปได
16. การจัดระบบติดตาม ประเมิน
และรายงานผลกิจกรรมตามแผนฯ

แสดงชองทางแจง
เรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
และฝาฝนประมวล
จริยธรรมฯ
อยางนอย 2
ชองทาง
มีชองทางเผยแพร
สื่อประชาสัมพันธฯ
อยางนอย 2
ชองทาง

ไมมีขอรองเรียน
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ทุจริตของกองคลัง

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อยางนอย
1 เรื่อง
มีขอมูลการประเมิน รอยละความสําเร็จ
ผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน
กิจกรรม และ
กิจกรรมรอยละ 80
รายงานบนเว็บไซต
หนวยงาน

-

กองคลัง

ไตรมาส 1

ต.ค.-ธ.ค.64

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2ม.ค.-มี.ค.
65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(ดําเนินการใน
6 เดือนหลัง)

-

กองคลัง

-

กองคลัง

ไตรมาส 3เม.ย.-มิ.ย.
65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(ดําเนินการใน
6 เดือนหลัง)

ไตรมาส 4ก.ค.ก.ย.65

(ดําเนินการ
ใน 6 เดือน
หลัง)

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(ดําเนินการ
ใน 6 เดือน
หลัง)




(ของรอบ 6
เดือนแรก

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(ดําเนินการใน
6 เดือนหลัง)

อยูระหวาง
ดําเนินการ
(ดําเนินการ
ใน 6 เดือน
หลัง)

