แบบฟอร์มที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ กรมอนามัย
ชื่อผู้ประสานงาน

หน่วยงาน
(กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)
น.ส.กุลธิดา ทรัพย์ประสงค์

สถานที่ตั้ง

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย
โทรศัพท์
02-590-4377

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 7 โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 5,550,340 บาท
ยุทธศาสตร์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ
1. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ - เพื่อส่งเสริมให้
การป้องกันทุจริต แก่บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรปฏิบัติงาน
ยึดมั่นและถือปฏิบัติ
2. ประกาศเจตนากรมณ์ร่วมกัน 3 เรื่อง ได้แก่
ในหลักความถูกต้อง
- ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้าน
โปร่งใส เป็นธรรม
การทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- เพื่อให้บุคลากร
- ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต
ตระหนัก และปฏิบัติ
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตามประกาศ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
เจตนารมณ์
กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการใช้วฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ ีงาม
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และวันสำคัญทาง 1. เพื่อส่งเสริมให้
ศาสนา ได้แก่
บุคลากรร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
และนำหลักคำสอน
- กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา หรือการ
ไปปฏิบัติ
ร่วมทำบุญกับวัดหรือศาสนสถานต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

- คณะทำงานฯ
- บุคลากรกอง
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ

47 คน

บุคลากรกอง
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ

ร้อยละ 80

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

(บาท)

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

มีการสร้างการ
รับรู้/เผยแพร่ และ
พฤติกรรมของ
บุคลากร
เปลี่ยนแปลง
เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นตามหลัก
คุณธรรม เป้าหมาย
ที่กำหนด

-

✓

✓

พฤติกรรมของ
บุคลากร
เปลี่ยนแปลง
เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นตามหลัก

-

✓

20 คน

38 คน

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

ยุทธศาสตร์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

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

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

2. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 2. เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เช่น
บุคลากรตามหลัก
- การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
คุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการ
และจรรยาข้าราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

คุณธรรม เป้าหมาย
ที่กำหนด

5 คน

5 คน

1. กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย : พอเพียง
- การรณรงค์ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดภาวะโลกร้อน
- การใช้ OR CODE แทนการใช้กระดาษ
- โครงการออมเงิน ขีดละ 10 บาท
2. กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย : วินัย
- การรณรงค์เรื่องการตรงต่อเวลา
- การดำเนินงาน 5 ส.
- การแยกและทิ้งขยะให้เป็นที่
3. กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย : สุจริต
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง
โปร่งใส
- รณรงค์ไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
4. กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย : จิตอาสา
- จิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ
- จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

พฤติกรรมของ
บุคลากร
เปลี่ยนแปลง
เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นตามหลัก
คุณธรรม เป้าหมาย
ที่กำหนด

38 คน

38 คน

47 คน

47 คน

1. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
2. เพื่อกำหนด
แนวทาง/กิจกรรม/
โครงการการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงาน
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และหลัก
ทางศาสนา ตาม
คุณธรรมเป้าหมายให้
มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประสิทธิภาพ

- คณะทำงานฯ
- บุคลากรกอง
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ

47 คน

47 คน/ทั้งปี

2 ครั้ง/ทั้งปี

1 ครัง้ /ปี

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

ยุทธศาสตร์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

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

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

7 คน

✓

✓

1 ครั้ง/ปี

✓

✓

(บาท)

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำหน่วยงานและเสริมสร้างแกนนำแบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม
1. แกนหนุนคุณธรรมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

2. การปรับปรุงพัฒนาระบบ/มาตรฐาน/ช่องทาง/แนว
ทางการป้องกันการทุจริตและกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
มีช่องทางแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน
องค์กรคุณธรรม
2. เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และหลักทางศาสนา
3. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและมี
ช่องทางที่สามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตฯ
ของหน่วยงานผ่านช่อ
ทางออนไลน์

- คณะทำงานฯ
- บุคลากรกอง
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

ยุทธศาสตร์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กร
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิด - คณะทำงานฯ
47 คน
- เอกสารการส่งผล
คุณธรรมภายในหน่วยงาน
การแลกเปลี่ยน
- บุคลากรกอง
งานคนดีศรีอนามัย
เรียนรู้การดำเนินงาน ประเมินผล
-หน่วยงานผ่าน
องค์กรคุณธรรมใน
กระทบต่อ
เกณฑ์การคัดเลือก
หน่วยงาน
สุขภาพ
หน่วยงานคุณธรรม
2. ยกย่องบุคคล/หน่วยงาน ที่มีการพัฒนาคุณธรรมโดด
2. เพื่อสร้างขวัญและ
เด่น จนเป็นแบบอย่าง (คนดีศรีอนามัย)
กำลังใจบุคคล/
หน่วยงานทีพ่ ัฒนา
คุณธรรมโดดเด่น
3. เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อน
3.เพื่อพัฒนา
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)
หน่วยงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ
1. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
1. เพื่อส่งเสริมให้
- คณะทำงานฯ
บุคลากรมีส่วนร่วมใน - บุคลากรกอง
การเผยแพร่การ
ประเมินผล
ดำเนินงานองค์กร
กระทบต่อ
คุณธรรม
สุขภาพ
2. เพื่อสร้างรูปแบบ
ความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณธรรมรวม
ของหน่วยงาน

มีการร่วมกัน
ขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน

บุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการจัด
กิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรม มีการ
ระดมความคิดใน
การนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

ปีงบประมาณพ.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)

ยุทธศาสตร์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทัง้ บุคคล หน่วยงานต้นแบบ องค์กร สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนาและเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม
1. เพื่อให้เกิดการ
- คณะทำงานฯ จำนวนผู้สืบค้น ร้อยละ 60 ของ
ตลอดจนเผยแพร่สื่อ ข่าวสาร และกิจกรรมบนเว็บไซต์การ จัดการข้อมูล
- บุคลากรกอง ข้อมูลด้าน
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ระเบียง
สารสนเทศอย่างเป็น ประเมินผล
องค์กร
มีความพึงพอใจ
คุณธรรม)
ระบบ สามารถ
กระทบต่อ
คุณธรรม
เผยแพร่ข้อมูลที่มี
สุขภาพ
เว็บไซต์กอง
คุณภาพต่อสาธารณะ
ประเมินผล
ให้ง่ายต่อการเข้าถึง
กระทบต่อ
สุขภาพ
รวม

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

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖5)

✓

จำนวนดาวน์
โหลด 14 ครั้ง

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖5)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖5)

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
• หน่วยงาน / องค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน
1
แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน
• หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1
แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน

10 คน
38 คน

