
รายงานประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเล็กกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
  1. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง    ประธาน 
  2. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  คณะทำงาน 
  3. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   คณะทำงาน 
  4. นายสุชาญ กิจลือเลิศ    คณะทำงาน 
  5. นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   คณะทำงาน 
  6. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง   คณะทำงาน 
  7. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   คณะทำงานและเลขานุการ 
  8. นางสาวสุจิตรา บุญโต    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ได้กล่าวว่ากรมอนามัยได้ให้แต่ละหน่วยงานส่งประกวดหน่วยงาน
คุณธรรมและส่งชื่อผลงานเข้าประกวด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งทางกองแผนงานได้ทำการโหวตชื่อ
และส่งชื่อผลงาน “กองแผนงานเสริมสร้างคุณธรรม สู่องค์กรคุณภาพ” เข้าประกวดเรียบร้อยแล้วซึ่งจะให้
หน่วยงานส่งผลงานภายในเดือนเมษายน และประกาศผลเดือนมิถุนายน 2565 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

2.1  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามท่ีกรมอนามัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองแผนงานจึงจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการฯ กรมอนามัย ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต แก่บุคลากร 
1.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์

อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 



1.2 เผยแพร่ความรู้เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 

2.การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มีบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 2 คน 
3. โครงการส่งเสริมค่านิยมความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะการ 

- กิจกรรมสุขอนามัย ทำความสะอาดห้องน้ำ (จิตอาสา) 
- กิจกรรมลดหุ่น ลดโรค (วินัย) 
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันสงกรานต์ (กตัญญู) 

4. การประกาศเจตนารมณ์ 
    - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองแผนงานใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     - ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

5. ส่งประกวดหน่วยงานคุณธรรม 
6. จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
7. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
8. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 

8.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
9. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) 
10. การจัดการช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
11. การเผยแพร่สื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

11.1 เรื่อง การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
2.2  การประกวดหน่วยงานคุณธรรม “กองแผนงานเสริมสร้างคุณธรรม สู่องค์กรคุณภาพ” 

สืบเนื่องจากที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้น การประกวดหน่วยงานคุณธรรมมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้คะแนนดังนี้ 

1. องค์กรมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ซึ่งกอง
แผนงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว และนำหลักฐานอับขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 

2. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีท่ีอยากทำ”
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือวัฒนธรรมองค์กร 
(HEALTH) โดยร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ประการ  ซึ ่งกองแผนงานมีแผนในการ
ดำเนินการกจิกรรมเรื่องปัญหาที่อยากแก้คือ  

   1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ)  
   2) การสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน  
   3)การลดโลกร้อน (4R) 



เรื่องความดีท่ีอยากทำ คือ 
   1) ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ (กิจกรรมลดหุ่น ลดโรค)  
   2) การสอนงานรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
   3) กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพ่ือประชาชน 
3. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดคุณธรรมเป้าหมาย โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 
5. องค์กรมีการจัดทำระบบติดตาม รายงานประเมินผลเพื ่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย 
6. องค์มีกระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม

ดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านคุณธรรม 
ฯลฯ (นอกเหนือจากคนดีศรีอนามัย) ทางคณะทำงานมีความเห็นว่าให้รางวัลจากกิจกรรมลดหุ่น ลดโรค โดยให้
รางวัลกับบุคคลที่มีวินัยในการลดน้ำหนักได้สูงที่สุด 

7. องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

8. องค์กรมีการกำหนดประเด็นคุณธรรมเพิ่มเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 
มิต ิโดยคณะทำงานได้วางกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น 3 มิติ คือ  

    1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า)  
    2) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา (กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่)  
    3) วิถีวัฒนธรรม (รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์) 
9. องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพ่ือเผยแพร่ และสามารถ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆได้ 
10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 
11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
2.3  การจัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 

จากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้
เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม กลยุทธที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ให้มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม
จำนวน 1 ชมรม จึงนำเรียนในที่ประชุมช่วยกันตั้งชื่อชมรมและสมาชิกในชมรม 

 ตามความเห็นของที่ประชุมได้ลงมติให้ชื ่อชมรมคือ  “ชมรมจริยธรรมกองแผนงาน” และ
สมาช ิกชมรมได้แก่บ ุคลากรกองแผนงานทั ้งหมดโดยมี นายดำรง ธำรงเลาหะพันธ ุ ์  เป ็นที ่ปร ึกษา  



นางสาวพาสนา ชมกลิ่น เป็นประธานชมรม นายดุลยวัฒน์ มาป้อง เป็นรองประธาน นางสาวกชกร โคตรชมภู 
เป็นเหรัญญิก และนางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
  
 

------------------------- 
 

    นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์  ผู้จดรายงานการประชุม/คณะทำงานเลขานุการ 
    นายดุลยวัฒน์ มาป้อง         ผู้ตรวจรายงานการประชุม/คณะทำงาน 


