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รายงานผลการดำเนินงานจดักิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม

ต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

________________________________________________ 

 ตามท่ีกรมควบคุมโรค ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570) ซึ ่งเชื ่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับประเทศ และดำเนินการต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
พัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรกรมควบคุมโรค นั้น 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากกรมควบคุมโรค
เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมคือ เป็นกรมคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2570 
โดยใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต        
กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570) ภายใต้ 4 มิติ 4 พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ข้อ
เป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2565 ณ ห้องประชุมเลยลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบ Application 
Zoom เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงทั้ง 3 แห่ง และด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้ง 9 แห่ง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ โดยมีแพทย์
หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กล่าวประกาศแสดงเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย "พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา และกตัญญู" ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง สร้างข้าราชการที่ยึดประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งใน 
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง และ
ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์จากความ
ทุกข์ยากของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการเลือกปฏิบัติและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศ สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี โดยปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้กับบุคลากรทุก
คน เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มาใช้บริการ เกิดความเชื่อม่ันต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค 
 ผลการดำเนินงานพบว่า บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม
และลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการ
ทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด
อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 จากบุคลากรทั้งหมด 
172 คน โดยบุคลากร ที่ไม่ปรากฎรายชื่อลงนามร่วมรับทราบฯ นั้น ติดภารกิจปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดิน
ทางเข้าประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และติดราชการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.6 จากบุคลากรทั้งหมด 172 คน 
 
  
 
































