
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

สถานที่ต้ัง     ช้ัน 3, 4 อาคาร 4, ช้ัน 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                      .                                                                                                            

ชื่อผู้ประสานงาน นายชาญชัย ภูวงษ ์                                                  โทรศัพท ์  02 590 2215, 02 590 2301                                          

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ชื่อหน่วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบโครงการ 

ในแผนปฏิบัติการปี 2566 
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย 

จำนวนประชาชนเป้าหมาย 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 170 คน 170 คน 170 คน 
    
    

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน           15  โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน           -  บาท 
• จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ   จำนวน              -   บาท 
• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ   จำนวน              -   บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• หน่วยงาน /องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนนุให้มีการจัดอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม จำนวน      1    แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน       170    คน 
• หน่วยงาน / องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนบัสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน..1...แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ..... คน 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ              12   เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
• กองยุทธศาสตร์และแผนงานประสบความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของบุคลากรที่สะท้อนการมีคณุธรรมเป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมมีความสุข 

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและคณุธรรม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและเปน็แหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอ่ืน 
  

แบบฟอร์มที่ 2 



รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

แผนย่อยที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัด สธ. ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
1. ประกาศเจตนารมณ์ 
- เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ต่อต้านการทุจริตและไม่รับ
ของขวัญและของกำนัลทกุ
ชนิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ 
(No Gift Policy) “กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ใส
สะอาด ร่วมตา้นทุจริต” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
- การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
คุณธรรม ต่อต้านทุจิตร และปอ้งกัน
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน 

กลุ่มแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
หน่วยงานเขา้ร่วม
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกัน 

บุคลากรร่วม
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้าน
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต
อย่างต่ำเนื่อง 
นำสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

-      

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนรว่มในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ
ฯ 

มีแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566 

มีผลสำเร็จของ
การดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

-      



ยุทธศาสตร์ / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

3.ขับเคลื่อนค่านิยม 
MOPH   
- เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับ
ค่านิยม MOPH  
- กิจกรรมสร้างการรับรู้
ค่านิยม MOPH ผ่านการ
เล่นเกม 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 

ทุกกลุ่มงาน ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้
ค่านิยม MOPH 

ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
เข้าใจค่านิยม 
MOPH สามารถ
นำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

-      

4. หน่วยงานกำหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนา
องค์กร 
- สื่อสารนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนปฏิบัติ
การฯ 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

ทุกกลุ่มงาน ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร
รับทราบ
นโยบายการ
พัฒนาองค์กรสู่
การเป็นองค์กร
คุณธรรม 

บุคลากรมี 
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

-      

5.SPD Good Guys 
Award 2023 
- โหวตคนและกลุ่มงาน
ต้นแบบคุณธรรม  
- จัดทำข่าว 
ประชาสัมพันธ์ผลการ
โหวตพร้อมจัดบอร์ดเพื่อ
เชิดชูคนดี คนเก่ง คนมี
คุณธรรม 
- มอบเกียรติบัตร SPD 
Good Guys 2023 

เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูคน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ี
สร้างสรรค์ความดีงามแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

คณะทำงานฯ คนต้นแบบ
คุณธรรม กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

ประกาศเกียรติ
คุณ และสร้าง
ขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากรที่
เป็นต้นแบบท่ีดี 
และสนับสนุน
ให้บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส 

-      



ยุทธศาสตร์ / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

6.จิตอาสา 
- จัดกิจกรรม CSR 
- จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของ 
(ปฏิทินเก่า) 
- กิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(แยกขยะ บริจาคขยะ
พลาสติกทำทางเดิน) 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ 
เอื้ออาทร รักและแบ่งปัน มีจิต
อาสา และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ทุกกลุ่มงาน บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย
การทำ CSR 
ได้รับประโยชน์
จากการจัด
กิจกรรม 

-      

7.กำหนดคุณธรรม
เป้าหมาย 
- ทำแบบสอบถาม
ความเห็นเพื่อเสนอปัญหา
ท่ีอยากแก้และความดีท่ี
อยากทำ 
- ประชุมคทง.เพื่อกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
- ประกาศคุณธรรม
เป้าหมาย 

เพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายใน
การดำเนินงาน 

ทุกกลุ่มงาน บุคลากรใน
หน่วยงานร่วม
เสนอปัญหาท่ี
อยากแก้ และ
ความดีท่ีอยาก
ทำ 

หน่วยงานมี
คุณธรรม
เป้าหมาย
ร่วมกัน 

-      

8. ทำนุบำรุงศาสนา 
- ร่วมงานบุญตามประเพณี 
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
กระตุ้นบุคลากรทำนุบำรุง
ศาสนาในวันสำคัญทาง
ศาสนา (ตามศาสนาท่ี
บุคลากรนับถือ) 
 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาในช่วง
เทศกาล (ตามศาสนาท่ีบุคลากรนับ
ถือ) 

กลุ่มแผนและ
พัฒนา
คุณภาพ
องค์กร และ
ทุกกลุ่ม 

บุคลากรใน
หน่วยงานร่วม
กิจกรรม 

ศาสนาได้รับ
การทำนุบำรุง 
สานต่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

-      



ยุทธศาสตร์ / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

แผนย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1.พัฒนาบุคลากรของ   
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม และมีความสุข 

- เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
บุคลากร กกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 
- เพื่อบูรณาการแผนการพัฒนา
บุคลากรร่วมกับแผนขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม และ
แผนปฏิบัติราชการ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กลุ่มแผนและ
พัฒนา
คุณภาพ
องค์กร 

มีแผนการพัฒนา
บุคลากร 
- แผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 
 

- มีผลสำเร็จ
ของการดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ
ฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
- มีการบูรณา
การแผนงาน 
โครงการ เพื่อให้
เห็นความ
เชื่อมโยงการ
ดำเนินงานของ
แต่ละแผน
ภายใต้
แผนปฏิบัติ
ราชการ กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

-      

แผนย่อยที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

1.จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ 
- จัดทำคำสั่งฯ 
- ประชุมคณะทำงาน ฯ 

เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน  

กลุ่มแผน 
และพัฒนา
คุณภาพ
องค์กร 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานฯ 

สามารถ
ดำเนินการตาม
แผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-      



ยุทธศาสตร์ / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

2.จัดทำทำเนียบ          
คนต้นแบบด้านคุณธรรม 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดทำทำเนียบบุคคล
ต้นแบบในรูปแบบ  
E-book และระบบ
ออนไลน์ 

เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล
คนต้นแบบด้านคุณธรรม           
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กลุ่มแผนและ
พัฒนา
คุณภาพ
องค์กร 

มีฐานข้อมูลคน
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

มีการเผยแพร่
ผลการคัดเลือก
คนต้นแบบด้าน
คุณธรรม กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
เพื่อให้บุคลากร
ร่วมแสดงความ
ยินดี ยกย่องต่อ
พฤติกรรมของ
คนต้นแบบ 

-      

แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและสร้างสังคม-วัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน 

1. โครงการ Happy 
Money 
- ให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการเงินวางแผนภาษแีก่
บุคลากร 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ องค์
ความรู้ด้านการเงินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัด
การเงินของตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

กลุ่มแผนและ
พัฒนา
คุณภาพ
องค์กร 

มีการจัด
กิจกรรม 

บุคลการท่ีร่วม
กิจกรรม 
สามารถ
วางแผนภาษีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      



ยุทธศาสตร์ / โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

2. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมสงกรานต์  
- กิจกรรมรณรงค์แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

ทุกกลุ่มงาน บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

เกิดความผูกพัน
ในองค์กร และ
สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี
ในองค์กร 

-      

3.ส่งเสริมคุณธรรม และ
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 
- ทำบุญปีใหม่ (สากล/
ไทย) 
- วันสงกรานต์ 
- จัดบอร์ดวันสำคัญ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความ
ตระหนัก จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ธำรง
รักษาและสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ทุกกลุ่มงาน ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนักและให้
ความสำคัญต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
รวมท้ังธำรง
รักษา สืบสาน 
ต่อยอด
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
 

      

 
หมายเหตุ: ใช้แนวทางตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบการดำเนินการในแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน สำหรับพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรมต่อไป 

 




