
 

 

แบบฟอร์มที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  ชื่อกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถานที่ต้ัง ๘๘/๗ ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดรู ถนนติวานนท์ ตำบลตลาด
ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์     หมายเลขโทรศัพท ์๐๒-๙๕๑๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๕๒๖ – ๘      
 

2. โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6    12 กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม      10,000 บาท 
• จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ จำนวน      10,000 บาท 
• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน - บาท 

 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

แผนย่อยที่ ๑ สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นอง์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วยการนำคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิต 
๑. โครงการองค์กรคณุธรรมต้นแบบ  
มี ๒ กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ ๑ การเสรมิสรา้งองค์ความรู้ในการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
กิจกรรมที่ ๒ เข้าร่วมการถอดบทเรียนการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

เพื่อพัฒนา 
หน่วยงานในสังกัด 
ให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

คทง.จัดทำ
และ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม 
สคอ. 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- -  
 

   



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

2. กิจกรรมค้นหาคนดีต้นแบบที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีตามคณุธรรม ๕ ประการ (พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา กตัญญู) 

เพื่อเป็นการยก
ย่อง เชิดชู 
บุคลากรดีเด่น 
ด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

คณะ
ผู้บริหาร
สำนัก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
นำเสนอ
รายชื่อจากแต่
ละห้อง 
ปฏิบัติการ 

กำหนดแนวทาง
การค้นหาคนดี
ต้นแบบ โดยการ
เสนอรายชื่อจาก
แต่ละ
ห้องปฏิบัติการ
ผ่านคณะทำงาน  
และพิจารณาอีก
ครั้งเพื่อเสนอ
สำนัก 

- -    

3. กิจกรรมการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นดา้นต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชู
บุคลากรดีเด่นด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

คณะ
ผู้บริหาร
สำนัก 

ส่งช่ือบุคลากร
ดเีด่นไปท่ีกรม
จำนวน ๒ คน 
และได้รับ
คัดเลือกเป็น 
บุคลาดเีด่น 
ประจำปี 
2565 คือ  
1.นางสาว
อุบลวรรณ 
รอดประดิษฐ์ 
2.นางสาววัชรี 
สุดศร ี

บุคลาดเีด่น 
ประจำปี 2565 
ทั้ง 2 คน เป็น
บุคลากร
ตัวอย่างในการ
พฤติดี ทำดีแด่
คนในองค์กร 

- -    - 

4. จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ และส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ ตามแบบคุณธรรมวิถีใหม่ (MOPH Moral in 

ส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใน
วันสำคัญของชาติ 

คทง.จัดทำ
และ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ

ร้อยละ 50 
ของจำนวน
บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม

บุคลากรทุกคน
เพื่อเป็นการ
รักษา
ขนบธรรมเนยีม

-     



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

New Normal) ที่สอดคล้องกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์
ตามแบบคณุธรรม
วิถีใหม่ (MOPH 
Moral in New 
Normal) ที่
สอดคล้องกับการ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

การส่งเสริม
คุณธรรม 
สคอ. 

สวดมนต์เนื่อง
ในวันสำคัญ
ทางพุทธ
ศาสนา วัน
มาฆะบูชา 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามทาง
พระพุทธศาสนา 

5. กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนส์าธารณะ (บริจาคสิ่งของให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรา้ง 
คุณธรรม พอเพียง และความเสียสละ) 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความ
เอื้ออาทรต่อสังคม 
รู้จักเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม และ
ส่งเสริมความ 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 

คทง.จัดทำ
และ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม 
สคอ.  

-จัดกิจกรรม
ร่วมบริจาค
เงินสมทบทุน
เพื่อเลี้ยง
อาหาร
กลางวันและ
ซื้อของใช้ที่
จำเป็นให้แก่
เด็กพิการ
ซ้ำซ้อน บ้าน
นทภูมิ (ปาก
เกร็ด) จ.
นนทบุรี ใน
วันท่ี 26 ก.พ. 
66 

บุคลากรมี
จิตสำนึกการทำ
ประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม 

- -    



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบนิเวศคุณธรรมหรือการทำความดีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะทอ้นการมีคุณธรรมจริยธรรมของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
กิจกรรมการทำความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรมทำความดีด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริม การ
นำคุณธรรม 
จริยธรรม หรือ
การทำความดี 
เพื่อจิตอาสาและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
ให้กับบุคลากร 
ของกรม 

คทง.จัดทำ
และ

ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม 

สคอ. 

-จัดกิจกรรม
เชิญชวนร่วม
บริจาค
พลาสติกกัน
กระแทก (Air 
bubble) ที่ได้
จากการช้อป
ปิ้งออนไลน์
เพื่อนำมาห่อ
กันกระแทก
ขวดสารเคมี
เตรียมทำลาย 
-จัดกิจกรรม
เชิญชวน
บริจาค ยางรดั
ที่เหลือใช้จาก
ถุงแกงเพื่อ
นำมาใช้ในการ
รัดเก็บ
ตัวอย่าง 

บุคลากรได้
ตระหนักถึง
ปัญหาและทำ
ความดี ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
ให้แก่ผู้อื่น 

- -    

แผนย่อยที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
7. กิจกรรมประกาศเจตนารมณต์อ่ต้านการทุจรติ
และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้และ
ทัศนคติ 

คทง.จัดทำ
และ

ขับเคลื่อน

ร้อยละ 100 
ของบุคลากร

เข้าร่วม

บุคลากรมีความ
ตระหนักในการ

-     



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

จากการปฏิบตัิหน้าที่ (No Gift Policy) และ 
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 

เสรมิสร้าง การมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากร ท่ีไม่ทน
ต่อการทุจรติและ
เสรมิสร้างระบบ
ฐานคิด การยดึถือ
ประโยชนส์่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และ 
นโยบาย No Gift 
Policy 

แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม 

สคอ. 

กิจกรรม
ประกาศ

เจตนารมณ์ 
และลงนาม
รับทราบ 

ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

8 กิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เพื่อยกระดับ การ
ดำเนินงาน ของ
หน่วยงาน ที่
สะท้อน
คุณลักษณะที่ดี 
ตามเกณฑ์ การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

กพว. สำรวจการ
รับรู้เพื่อนำมา
ประเมินการ
รับรู้/เข้าใจ
เรื่องความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการ

ทุจริต IIT ครบ 
ทุกคน 

ได้ผลสำรวจการ
รับรู้/เข้าใจเรื่อง
ความโปร่งใส
และป้องกันการ
ทุจริต IIT  

- -    

9. การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ ๑ การประเมินความเสีย่งด้านการทุจรติ 
ของโครงการสำคญัตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เพื่อกำกับ ติดตาม 
ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 
ของโครงการ
สำคัญตาม

กพว. -มีการประเมิน
ความเสีย่ง

ด้านการทุจรติ
โครงการ

สำคัญตาม

-จัดทำรายงาน
ความเสีย่งด้าน
การทุจริต
โครงการส่งให้
ผู้รับผิดชอบตาม

- -    



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

กิจกรรมที่ ๒ การควบคุมภายใน แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มี
มูลค่าวงเงิน
งบประมาณตาม
วงเงินท่ีกรม 
กำหนด ฯ และ
เพื่อกำกับติดตาม
การวางระบบ
ควบคุมภายใน 
หน่วยงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ประจำปี พ.ศ. 
2566 รอบ 
6 เดือน ให้

กลุ่มจรยิธรรม 
ในวันท่ี 17 

มีนาคม 
2566 

ระยะเวลาที่
กำหนด 
-จัดทำข้อมูล
การตรวจสอบ
ราคาค่า
วิเคราะห์กับ
ราคาตาม
ประกาศเพื่อ
ทวนสอบความ
ถูกต้องในการ
เก็บอัตราค่า
บำรุงการตรวจ
วิเคราะหเ์ป็น
การควบคุม
ภายใน
หน่วยงาน 

แผนย่อยที่ ๔ ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กรให้เชื่อมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. กิจกรรมการพัฒนาความรู้เกีย่วกับคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ผ่านระบบ E-
learning 

เพื่อพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
พฤติตนและ

หัวหน้าฝ่าย/
กลุ่ม/ห้อง

ปฏิบัต ิ
การ 

คัดเลือก
บุคลากร 

จำนวน 5 คน 
ร่วมผ่านระบบ 
E-learning 

หลักสตูรสร้าง
วิทยากรผู้นำ

การ

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

- -    



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคุณธรรม 

เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

  
                   หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
            ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• หน่วยงาน/ องค์กร ทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน - แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน -   คน 
• หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 2   แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 115  คน 
• จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ข้ึนไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม รวมจำนวน .....115....คน โดยแยกช่วงอายุได้ดังนี ้
 - อายุ 13–24 ปี   จำนวน.................-................คน 
 - อายุ 25–40 ปี   จำนวน............85...................คน 
 - อายุ 41–60 ปี   จำนวน...........30..............คน 
 - อายุ 60 ปีขึ้นไป   จำนวน.................................คน 
• หน่วยงาน / องค์กร ท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ............2.......... แห่ง 
• จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ......115.............. คน 
• จำนวนร้อยละการดำเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ๘.๕ กิจกรรม จาก 12 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 75 

 
 

สูตรการคำนวณ : 
 

  
 
 

 

               /                                         

              /                                  

 

X ๑๐๐ 


