


 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

65) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมกองกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 

คณะทำงานฯ 
 

ผู้รับผิดชอบจาก
ทุกกลุ่มงานเข้า
ร่วมจัดทำแผนฯ 
 
 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 
จำนวน ๑ ฉบับ 
 

-  
 
 

     / 
 

  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร/เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 
๒. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน
คุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การแสดงเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
และบคุลากรทุกระดับของ
หน่วยงาน 

บุคลากรกอง
กิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ 
จำนวน ๑ ครั้ง
และมีบุคลากร
เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

คะแนนการ
ประเมินการรับรู้ 
การดำเนินงาน
คุณธรรมความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน 

-      / 
 

  



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

65) 

๓. การสร้างความรอบรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
ทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอัน
ควรได้ตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา/การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
  - มาตรฐานทางจริยธรรม/
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน 
 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักการ
ความถูกต้องโปร่งใส เป็น
ธรรมและมีหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพื่อให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมฯ และข้อบังคับ
จรรยาฯ และสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ
การทำงานบนสภาวะความ
หลากหลายของช่วงวัย 
 

คณะทำงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรับรู้/
เผยแพร่/สื่อสาร 
ทางไลน์และที่
ประชุมกองฯ 
อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการรับรู้ 
การดำเนินงาน
คุณธรรมความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๕ 
 
 

        - 
 
 
 
 

 
 
 

     / 
 
 

    / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก 
คนดีศรีอนามัยของกรมอนามัย 
 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่บุคคลอ่ืน  

กลุ่มอำนวยการ จำนวนบุคลากร
ที่ส่งเข้ารับการ
คัดเลือกอย่าง
น้อย ๒ คน 

บุคลากรเข้ารับ
การคัดเลือกเป็น
คนดีศรีอนามัย 

-      / 
 

   
 

๕. เข้าร่วมประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ) 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีการพัฒนา
องค์กรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง  
 

 

กลุ่มอำนวยการ/
คณะทำงานฯ 

สมัครเข้าร่วม
ประกวด
หน่วยงาน
คุณธรรม 
จำนวน ๑ ครั้ง 

หน่วยงานผ่าน
การคัดเลือกเป็น
หน่วยงาน
คุณธรรม 

-       / 
 

  



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

65) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๖. การประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 
    

เพ่ือพัฒนากลไก วางระบบ 
กำหนดมาตรการการป้องกัน
ทุจริต หรือทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

คณะทำงานฯ 
 
 
 

มีมาตรการ 
การป้องกันการ
ทุจริตอย่างน้อย
๑ เรื่อง 
 

ความสำเร็จใน
การดำเนินงาน
โครงการและ

กิจกรรมลดความ
เสี่ยงในการทุจริต 

        -       /  
 

 

๗. การปรับปรุง/พัฒนาช่องทางที่ 
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 

๑. เพ่ือให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตผ่านช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้อยเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไม่
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ให้บริการ/ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/จรรยาบรรณของ
ข้าราชการ 

กลุ่มบริหารยุทธ์/
กลุ่มอำนวยการ 

แสดงช่อง 
ข้อร้องเรียน 
การทุจริต  
อย่างน้อย ๒ 
ช่องทาง 

ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

ของกองฯ 

-      / 
 

     / 
 

     / 
 

     / 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
๘. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมี
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่
ดีมีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่หน่วยงาน
อ่ืน 

คณะทำงานฯ/ 
ทุกกลุ่มงาน 
 

จัดตั้งชมรม
จริยธรรมของ
กองกิจกรรม
ทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีความ
ตระหนักและให้
ความสำคัญใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

-  /   



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๔) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 

65) 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

65) 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม ความผูกพัน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 
๙.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร ตาม
หลักคุณธรรม(พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู)  
 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
ศักยภาพ ปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้าง
ความรักความผูกพันและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

กลุ่มอำนวยการ บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
และปลูกฝัง
ค่านิยมในด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม  

-        / 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนามาตรฐานการบริหารที่โปร่งใส ตามเกณ๔ฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
๑๐. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๖ 
ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใส ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 
 

คณะทำงานฯ มีการ
ดำเนินการตาม
แผนการ
ขับเคลื่อน
เป็นไปตามที่
กำหนด 

คะแนนผลการ
รับรู้การ

ดำเนินงาน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
(ITA) ของ

หน่วยงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๕ 

-      / 
 

     / 
 

     / 
 

     / 
 

 

     

            ผู้อนุมัติ 
 
 

                    (นายอุดม  อัศวุตมางกุร) 
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 


