สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของสำนั กงานเลขานุ การกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อกิจกรรม

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของหน่วยงาน

มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงานสำนักงานเลขานุการกรม ให้เป็นปัจจุบัน

2. ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน

ดำเนินการประชุมจัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

เป้าหมาย

1 ฉบับ

ระยะเวลาดำเนินการ

4 ม.ค. 65

ครั้งที่ 1
7 ม.ค. 65
2 ครั้ง
ครั้งที่ ๒
14 มี.ค. 65

3. ผู้บริหารเห็นชอบแผนการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเสนอแผนให้เลขานุการกรมลงนาม

4. ประกาศเจตนารมณ์

ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
บุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม พร้อมทั้ง
หลักฐานการลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

๕. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
๕.๑ พอเพียง

1 แผน

7 ม.ค. 65

1 ครั้ง

12 ม.ค. 65

มีโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนคุณธรรม ๓ ประการ และ
วัฒนธรรมองค์กร (Health)
1 กิจกรรม ต.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕
๕.๑ พอเพียง
- กิจกรรมออมวันละบาท ปลูกจิตสำนึกความพอเพียง)
1

ผลการดำเนินงาน

























ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของสำนั กงานเลขานุ การกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อกิจกรรม

๕.๒ สุจริต
๕.๓ จิตอาสา
๕.๔ วัฒนธรรมองค์กร (Health)

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน

๕.๒ สุจริต
- ตอบแบบประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส IIT
๕.๓ จิตอาสา
- รวมพลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ หน้ากรมอนามัย

6. มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ยกย่องเชิดชูส่งเสริมบุคคลต้นแบบ
(ด้านวินัยในการมาปฏิบัติงาน)

๕.๔ วัฒนธรรมองค์กร (Health)
- กิจกรรมออกกำลังกายยามบ่าย (15.00 น.)
- กิจกรรมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
- กิจกรรมสร้างสุขอวยพรวันเกิด
ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ
เป็นบุคคลต้นแบบ การมีวินัย ตรงต่อเวลา ในการมา
ปฏิบัติงาน

๗. ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน

ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ครั้ง

๒๘ ก.พ. ๖๕

1 ครั้ง

๒๒ ก.พ. ๖๕

3
กิจกรรม

ต.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕

1 ครั้ง

18 เม.ย. 65

ครั้งที่ 1
7 ม.ค. 65
2 ครั้ง
ครั้งที่ ๒
14 มี.ค. 65

2

ผลการดำเนินงาน













ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย














ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของสำนั กงานเลขานุ การกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อกิจกรรม

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน

๘. รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในที่ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

9. ขยายผลต่อยอดการดำเนินงาน ประเด็น
คุณธรรมเป้าหมาย
ใน 3 มิติ
9.1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
9.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.3 วิถีวัฒนธรรม
9.4 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นคุณธรรมเป้าหมายใน 3 มิติ
9.1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
- กฐินกรมอนามัย
9.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมออมวันละบาท ปลูกจิตสำนึกความพอเพียง
9.3 วิถีวัฒนธรรม
- สงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสร้าง
ความผูกพันในองค์กร
9.4 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
- การทำหลุมขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร

3

เป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ครั้ง

25 มี.ค. ๖๕

1 ครั้ง

13 พ.ย. ๖๕

1 กิจกรรม

ต.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕

1 กิจกรรม

12 เม.ย. ๖๕

1 กิจกรรม

ต.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕

ผลการดำเนินงาน





















ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

