


























(หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก)

































 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

กองแผนงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อ  กรมอนามัย  หน่วยงาน กองแผนงาน             สถานที่ต้ัง อาคาร 5 ช้ัน 4 เลขท่ี 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวญั ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวธีราภรณ์ ศรนเิวศน ์  โทรศัพท์  0-2590-4645   
 

โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    11 โครงการ 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม  บาท 
 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ระยะเวลาทีด่ำเนินงาน  
 
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
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) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที ่2 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคณุธรรมของส่วนราชการ  
1. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรมและ
ป้องกันการทุจริต แก่บุคลากร 
1.1 เผยแพร่ความรูเ้ร่ือง เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุก
ระดับของกระทรวงสาธารณสุข 
1.2 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 

1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง
โปร่งใส เปน็ธรรม 
2. เพื่อให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพล
เรือนและนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

บุคลากร
กอง
แผนงานมี
การลง
ลายมือชื่อ
จำนวน 41 
คนคิดเป็น
ร้อยละ 
100 

บุคลากร
กอง
แผนงาน
ได้รับความรู้
ด้าน
คุณธรรม
และการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

-  
 
✓  
 

 
 
 
 
 

 
✓ 

- - 1.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่อง 
แนวทางปฏบิัติการให้หรือการรบั
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกตำแหน่งและทุก 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_03-planning.pdf 
 
1.2 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่อง แนว
ทางการปฏบิัตตินของขา้ราชการพล
เรือนตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน 

(ปรับปรุงเพิ่มเติมจากวันที่ 10 มี.ค. 65) 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_05-planning.pdf 
 

2. การคัดเลือกคนดีศรอีนามัย 
2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดศีรี
อนามัย 

เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอยา่งที่ดี สรา้งแรง
บันดาลใจแก่ผู้อื่น 

กองแผนงาน บุคลากร
กอง
แผนงานได้
เข้ารับการ
คัดเลือก
จำนวน 2 
คน 

บุคลากรที่
เข้ารับการ
คัดเลือก
ผ่าน
คุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
(รอบที่ 1) 
จำนวน 2 
คน 

-  
✓ 

- - - 2.1 ส่งบุคลากรเข้ารบัการคัดเลือกคนดี
ศรอีนามัย 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d8007 
9fdd38ace9fb48a050e5b52e4
/filecenter/ITA/2565/moral-
65_06-planning.pdf 
 
-ภาพกิจกรรมคนดีศรีอนามัย 

https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_13-planning.pdf 

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)และสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. โครงการส่งเสริมค่านิยมความผูกพัน และ
วัฒนธรรมองค์กร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะการ 
- กิจกรรมอาสาทำความด ี“เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
(จิตอาสา) 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า (พอเพียง) 
- กิจกรรมรดน้ำดำหวัผู้ใหญ่วันสงกรานต์ 
(กตัญญ)ู 

1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
ผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 
2.เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทจุริตฯ 

บุคลากรเข้า
ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 
 

บุคลากร
ได้รับการ
ส่งเสริม
ค่านิยม
ความผูกพัน
ตามหลัก
คุณธรรม 3 
ประการ 
(จิตอาสา 
พอเพียง 
กตัญญ)ู 

- -  
 
 
 
✓ 

  3.โครงการส่งเสริมค่านยิมความผูกพัน 
และวัฒนธรรมองค์กร ตามหลัก
คุณธรรมเฉพาะการ 
 
3.1 ภาพกิจกรรม อาสาทำความด ี
“เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-upload/20xa4d80079fdd38ace9 
fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2
565/moral-65_21-planning.pdf 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9


 

3.2 กิจกรรมหิว้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_11-planning.pdf  
 

 
 
- ภาพขา่วกจิกรรม 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_22-
planning.pdf 
 
3.3 ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ ่
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-upload/20xa4d80079fdd38ace9 
fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2
565/moral-65_16-planning.pdf 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9


 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคณุธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างและพฒันาหนว่ยงานให้เป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคณุธรรม 
4. การประกาศเจตนารมณ์ 
4.1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“กอง
แผนงานใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต”ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
4.2 ประกาศเจตนารมณ์เปน็องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การแสดงเจตนารมณ์การ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
และต่อต้านทุจริตของ
ผู้บรหิารและบุคลากรกอง
แผนงานทุกระดับ 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลือ่น
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

บุคลากรเข้า
ร่วมการ
ประกาศ

เจตนารมณ์
และลง

ลายมือชื่อ
จำนวน 41 
คน คิดเป็น

ร้อยละ 
100 

 

บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
การแสดง
เจตนารมณ์
ของ
หน่วยงาน 

 

-  
 
✓ 

- 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
 

- - 4.1 ประกาศเจตนารมณต์่อต้านการ
ทุจริต“กองแผนงานใสสะอาด รว่มตา้น
ทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd38 
ace9fb48a050e5b52e4/filecente
r/ITA/2565/65_1-
ITA_Planning.pdf 
 
- ภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ 
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-upload/20xa4d80079fdd38ace9 
fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2
565/641227_ITA%20Onepage.pdf 
 
- ภาพกจิกรรมบน facebook 
https://www.facebook.com/media/set
/?vanity=PlanningDOH&set=a.52549
28827901262 
 
4.2 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ์  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/ITA/2565/moral-65_02-
planning.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928827901262
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928827901262
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928827901262
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

4.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน กอง
แผนงาน กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_02-planning.pdf 

5. ประกวดหนว่ยงานคุณธรรม 
- กิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
- รณรงค์แต่งกายผ้าไทย 
 

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมี
การพัฒนาองค์กรของตนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

ส่งรายชื่อ
เข้าประกวด
หน่วยงาน
คุณธรรม 

บุคลากรมี
ทัศนคต ิวิธี
คิด และ
ประพฤติ
ปฏิบัติที่
สะท้อนการ
มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่
ดี 
 

-  
 

 
✓ 
 

 - 5. ประกวดหน่วยงานคุณธรรม 
- หนังสือส่งรายชื่อเขา้ประกวด 

 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

 
5.1 ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 
(จิตอาสา) 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_12-
planning.pdf 
 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/PA/2565/2_2/Planning2.2_R
1_4.2.pdf 
 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/PA/2565/2_2/Planning2.2_R
1_4.6.pdf  
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd


 

5.2 ภาพกิจกรรม การอบรมให้ความรู้
ทางการเงิน (พอเพียง)  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_20-
planning.pdf  
 
5.3 ภาพกิจกรรม การลดโลกร้อน 
(พอเพียง) 
https://planning.anamai.moph.go.th/we
b-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/
ITA/2565/moral-65_12-planning.pdf 
 
5.4 ภาพกิจกรรมส่งเสรมิดา้นสุขภาพ
เพื่อให้บุคลากรกองแผนงานดูแล และใส่ใจ
สุขภาพของตนเอง (วินัย)  
https://planning.anamai.moph.go.th/we
b-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/
ITA/2565/moral-65_19-planning.pdf 
5.5 ภาพกิจกรรม รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 
(จิตอาสา)  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_17-
planning.pdf 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd


 

5.6 ภาพกิจกรรม อาสาทำความด ี
“เก็บ กวาด เกลี้ยง” (จิตอาสา) 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_21-
planning.pdf 
 
2.7 ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ ่
(กตัญญู)  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_16-
planning.pdf 
 
2.8 ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชดิชู 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_15-
planning.pdf 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ดา้นการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคณุธรรม และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
6.1 จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

มีการจัดตั้ง
ชมรม
จริยธรรม
ของ
หน่วยงาน 
1 ชมรม 

บุคลากร
กอง
แผนงานมี
จิตสำนึก 
ทัศนคติ 
และ
พฤติกรรมที่
ดีในการใช้
จริยธรรม 
เพื่อป้องกัน
การ

- -  
✓ 
✓ 

- - 6.1 ประกาศจัดตั้งชมรมจริยธรรมกอง
แผนงาน 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/65_3-
ITA65_Planning.pdf 
 
6.2 คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรม
กองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

ปราบปราม
และทุจริต 
 
 

https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/65_Planning
-ethics.pdf 

7. การประเมนิความเส่ียงและจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียงการทุจริต 
7.1 ประเมินความเส่ียงทุจริต 
7.2 จัดทำแผนบริหารความเส่ียงทุจริต 

เพื่อพัฒนากลไก วางระบบ 
กำหนดมาตรการการปอ้งกัน
ทุจริต 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

จัดทำ
เอกสารการ
ประเมิน
ความเส่ียง 
ละจัดทำ
แผนการ
บริหาร
ความเส่ียง 
1 เร่ือง 

มีมาตรการ
ในการ
ควบคุม
ความเส่ียง
การทุจริต 

- -  
 
✓ 
✓ 
 

- - 7.1 ประเมินความเสี่ยงทุจรติ 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079f 
dd38ace9fb48a050e5b52e4/fi
lecenter/ITA/2565/moral-
65_07-planning.pdf 
 
 
7.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจรติ 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079f 
dd38ace9fb48a050e5b52e4/fi
lecenter/ITA/2565/moral-
65_07-planning.pdf 
 

8. การสรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการนำ
มาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 
8.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญตัิ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการนำมาตรฐานทาง
จริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

 
 

บุคลากร
กอง
แผนงานมี
การลง
ลายมือชื่อ
รับทราบ
เกี่ยวกบัการ
เผยแพร่
ความรู้เรื่อง
มาตรฐาน
ทาง
จริยธรรม

บุคลากรมี
การนำ
มาตรฐาน
ทาง
จริยธรรมไม่
ปรับใช้ใน
การทำงาน 
 

- -  
 
 
✓ 
 

- - 8.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง 
พระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d8007 
9fdd38ace9fb48a050e5b52e4
/filecenter/ITA/2565/moral-
65_09-planning.pdf 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
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จำนวน 41 
คนคิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 
 

9. การขับเคลื่อนตัวชีว้ัดที่ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 
9.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วดัที่ 2.6 
9.2 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ 5 
เดือนแรก 
9.3 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 เดือนแรก 
9.4 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ 5 
เดือนหลัง 
9.5 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 เดือนหลัง 

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 
 
 
 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ/
คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด 2.6 

มีการแต่งตั้ง
คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 
2.6 จัดทำ
แผนฯ และ
รายงานผล
การ
ขับเคลื่อนฯ
ในรอบ 5 
เดือนแรก 

ตัวชี้วัดผ่าน
การประเมิน
เกินระดับ 3  

-  
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

- - 9.1 คำสั่งแต่งตัง้คณะทำงานขบัเคลื่อน
ตัวชี้วดัที่ 2.6 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd3 
8ace9fb48a050e5b52e4/filecen
ter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_
3.3.pdf 
 
9.2 แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที ่2.6 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd3 
8ace9fb48a050e5b52e4/filecen
ter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_
3.1.pdf 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
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9.3 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 
เดือนแรก 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d8007 
9fdd38ace9fb48a050e5b52e4
/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA
2.6_R1_4.7.pdf 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสรมิใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคณุธรรม 
10. การจัดช่องทางที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตฯของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
10.1 จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน 
10.2 จัดทำกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองการ
ทุจริต  

เพื่อให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนรว่มในการ
ป้องกันทุจริตผ่านช่องทาง
แจ้งเร่ืองร้องเรยีนเกี่ยวกับ
การทุจริต 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

จักทำ
ช่องทางใน
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 2 
ช่องทางคือ 
1. บนหน้า
เว็บไซต์กอง
แผนงาน 
2. กล่องรับ
เร่ือง
ร้องเรียน
บริเวณ
ด้านหน้า
สำนักงาน 
 

ช่องทางแจ้ง
เร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบัการ
ทุจริตฯ 
สามารถใช้
งานโดยไม่
ขัดข้องและ
มีการปกปิด
ข้อมูลของผู้
ร้องเรียน 

- -  
 
✓ 
 
✓ 

- - 10.1 จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
เรื่องการทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/th 

 
 
10.2 จัดทำกลอ่งรับเรื่องร้องเรยีนเรื่อง
การทุจริต 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007


 

 
 

11. การเผยแพร่สื่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการปอ้งกันการทจุริต 
11.1 จัดทำ Infographic เร่ือง การใหห้รือการ
รับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใด 
- บนเว็บไซต์กองแผนงาน 
- บนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

เผยแพรส่ือ่
ประชาสัมพั
นธ์เร่ือง การ
ให้หรือการ
รับของขวัญ
หรือ
ประโยชน์
อื่นใด 2
ช่องทางคือ 
1. บนหน้า
เว็บไซต์กอง
แผนงาน 
2. บนไลน์
กลุ่มกอง
แผนงาน 

บุคลากรมี
การรับรู้
เกี่ยวกบั
เร่ืองการให้
หรือการรับ
ของขวัญ
หรือ
ประโยชน์
อื่นใด 

-   
 
 
✓ 

  11.1 จดัทำ Infographic เรื่อง การ
ให้หรือการรับของขวญัหรือประโยชน์
อ่ืนใด 
- บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

 
 
- บนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 

 



 

 
 

 
 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
• หน่วยงาน / องค์กร ทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน 41   คน 
• หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน  แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน    คน 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ประจำปี 2565 

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 มีทั้งหมด 11 กิจกรรม 
กองแผนงานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครบทุกกิจกรรมซึ่งรายละเอียดกิจกรรมใน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตข้างต้น  
 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. สถานการณ์โควิดไม่สามารถทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ 
2.ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงานมีความเร่งด่วน อาจจะหาเวลามาร่วมกำหนดกิจกรรมพร้อมกันได้ยาก 
3.กองแผนงานไม่มีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.มีการวางแผน และสื่อสารกิจกรรมล่วงหน้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วม 
2.ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
 


