


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 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
1. การสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันทุจริตแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 
   - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควร
ได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา 
/การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 
  - มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

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

คณะทำงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรับรู้/
เผยแพร่/สื่อสาร 
ทางไลน์และที่
ประชุมกองฯ 
อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการรับรู้ 
การดำเนินงาน
คุณธรรมความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๕ 
 
 

        - 
 
 
 
 

 
 
 

     / 
 
 

    / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก 
คนดีศรีอนามัยของกรมอนามัย 
 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่บุคคลอ่ืน  
 
 

กลุ่มอำนวยการ จำนวนบุคลากร
ที่ส่งเข้ารับการ
คัดเลือกอย่าง
น้อย ๒ คน 

บุคลากรเข้ารับ
การคัดเลือกเป็น
คนดีศรีอนามัย 

-      / 
 

   
 



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 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม ความผูกพัน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และ
วัฒนธรรมองค์กร ตามหลักคุณธรรม
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญู)  
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
ศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างความผูกพัน และสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  
๒. เพ่ือปลูกฝังค่านิยม ความ
ผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตและ 
สร้างความรัก
ความผูกพันให้กับ
บุคลากรภายใน
องค์กรรวมทั้งเป็น
การปลูกฝังานิยม 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

        - 
 
 
 
 
 
 

 
 

      / 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
๔. 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) 

๕. เข้าร่วมประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม (การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ) 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีการพัฒนา
องค์กรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้งสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนรู้ ขยายผล
ไปสู่หน่วยงานอื่นได้  

คณะทำงานฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัครเข้าร่วม
ประกวด
หน่วยงาน
คุณธรรม 
จำนวน ๑ ครั้ง 

หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การ
คัดเลือก
หน่วยงาน
คุณธรรมของกรม
อนามัย 

        - 
 
 
 
 

 
 
 

     / 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้าง
ค่านิยม ความผูกพันและ
วัฒนธรรมองค์กร  
 
 

คณะทำงานฯ/ 
ทุกกลุ่มงาน 
 

ดำเนินการ 
จัดดั้งชมรม
จริยธรรมของ
กองกิจกรรม
ทางกายเพ่ือ
สุขภาพ ภายใน
ไตรมาส ๑-๒ 

ชมรมจริยธรรม
เข้าร่วมประกวด
และเสนอผลงาน
ที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง/๑  
ครั้ง 

-       / 
 

       
 

 

 



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 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗. การประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 
    

เพ่ือพัฒนากลไก วางระบบ 
กำหนดมาตรการการป้องกัน
ทุจริต หรือทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

คณะทำงานฯ 
 
 
 

มีมาตรการ/
แนวทางการ
ป้องกันการ
ทุจริตอย่างน้อย
๑ เรื่อง 
 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การดำเนินงาน
ตามแผนความ
เสี่ยงการทุจริต 
ร้อยละ ๘๐ 

        -       /     / 
 
 

 

๘. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส (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 


