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รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  6 เดือน  12 เดือน 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
  ช่ือหน่วยงาน      สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรมควบคุมโรค                    สถานท่ีตั้ง    ช้ัน 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค                                                        . 
  ช่ือผู้ประสานงาน    1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์สุข   2. นางสาวจิรญา  อบรมชอบ    โทรศัพท์    02-590-3006 , 02-590-3370                                                          . 
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           15           โครงการ / กิจกรรม 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม ............................... บาท 
ยุทธศาสตร์ /  

โครงการ / กิจกรรม 
ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที ่1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมราชการเพือ่
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม และต่อต้านการทุจริต 
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570) 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวม 17 คน  

คิดเป็นร้อยละ77.27 

     สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการแจ้งเวียน
แผนปฏิบัติราชการให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบ เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2566 โดยผ่านช่องทาง Line 
กลุ่มหน่วยงานและถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
สำนักงานคณะกรรมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมติดตาม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 
✓   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที ่12 มกราคม 
2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ช้ัน 6 
อาคาร 10 กรมควบคุมโรค  
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวม 22 คน 
      ซึ่งผลจากการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้
ความเข้าใจ ทิศทางการดำเนินงานท่ี
ชัดเจนในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
รวมไปถึงการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
2570) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
1 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคม/สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเป็นระบบ
ต้ังแต่ระดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมที่ 2 ประกาศเจตนารมณก์ารรวม
พลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ร่วมต่อต้านการทุจรติ และแกไ้ขปญัหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้บริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมพิธีประกาศ

เจตนารมณ์  
รวม 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 90.91 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ รวม 3 
เรื่อง ดังนี ้
   1.ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
   2. ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
   3. ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการ
ทำงาน 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  
ณ สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ช้ัน 6 อาคาร 10  
กรมควบคุมโรค โดยมีนายไพโรจน ์
พรหมพันใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 
 

   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
เป็นประธานกล่าวนำการประกาศฯ 
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
2 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภา ยนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดี 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 3 Big cleaning days ผู้บริหารและบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม  
รวม 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 95.24 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้จัดกิจกรรม Big cleaning days 
ของหน่วยงาน เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 
2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ 
พื้นที่สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาคาร 1 ช้ัน 3 และ
อาคาร 10 ช้ัน 6 กรมควบคุมโรค 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันจัด
สถานที่ทำงานให้มีความน่าอยู่  
ผ่อนคลาย มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยยึดหลัก 5 ส. คือ สะสาง 
สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย 
     ซึ่งผลจากการดำเนินงานบุคลากร
ในหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกันทำ 
Big cleaning days ห้องปฏิบัติงานมี

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 ✓ 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และเกิด
ความสวยงามต่อผู้มาติดต่อทาง
ราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 
กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ ส่งเสรมิ ปลกูฝัง
คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณทีี่ดีงาม
ของไทย 
   - ประเพณีลอยกระทง 
   
 
    
    

 
 
 

ผู้บริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม รวม
20 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.91 

 
 
     
       สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดกจิกรรมทำกระทง 
และประกวดกระทง โดยใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติ (อาหารปลาทำกระทง
ผสมสี แบบคละสี) ซึ่งได้กำหนดให้มี
ของรางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก ่
รางวัลที่ 1 ประเภทสวยงาม 
รางวัลที่ 2 ประเภทคดิสร้างสรรค ์
รางวัลที่ 3 ประเภทขวัญใจ สทว. 

 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 14.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ช้ัน 6 
อาคาร 10 กรมควบคุมโรค  
ซึ่งมีคณะกรรมการตดัสินรางวัล
ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นประธาน และกรรมการ 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มขับเคลือ่น
นโยบาย/กลุ่มสนับสนุนวิชาการ/กลุ่ม
บริหารทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการพิจารณาตัดสินรางวัลการทำ
กระทงของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ซึ่งผลจากการดำเนินงาน บุคลากร
ให้ความสำคญัต่อประเพณีไทย และให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรม รว่ม
จัดทำกระทงร่วมกัน พร้อมส่งเข้า
ประกวดกระทง และคณะกรรมการ



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
ตันสิน พิจารณาผู้ทีไ่ดร้ับรางวลั
ประเภทต่าง ๆ ได้แก ่
รางวันท่ี 1 สวยงาม ผู้ที่ไดร้ับรางวลั 
คือนางสาวณัฐธิดา  เทพราช 
นักวิชาการสาธารณสุข 
รางวัลที่ 2 คิดสรา้งสรรค์ ผู้ทีไ่ด้รบั
รางวัล คือ นางสาวกชนิพัฏฐ์ มหากูลกิจ 
ทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข และ 
นายพุฒิพงศ์  มาตย์จันทร์ นักจัดการ
งานท่ัวไป 

รางวัลที่ 3 ขวัญใจ สทว.  
ผู้ที่ไดร้ับรางวลั คือ นางสาววรวรรณ  
เหลืองช่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ และ นางสาวสโรชา   
เพ็ญเขตกิจ นักวิชาการสาธารณสขุ
ปฏิบัติการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1 

- ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 
2566  

 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร

 กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 ✓ 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  
5 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.  
ณ ลานอเนกกประสงค์  
กรมควบคุมโรค 
        ซึ่งมีผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องใน
วันข้ึนปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นสิริมงคล
แด่ตนเองและครอบครัว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 4.2 

 อธิบดี รองอธิบดี 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมด้วย 
ผู้อำนวยการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม
ทำบุญตักบาตร  
รวม 45 คน 

       สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ 
ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  
แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  
เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2566  
เมื่อวันที่  6 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี 

   ✓ 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
        ซึ่งผลจากการดำเนินงานมีอธิบดี 
รองอธิบดี กรมควบคุมโรค นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องใน
วันข้ึนปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นสิริมงคล
แด่ตนเองและครอบครัว  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.3 

- มาฆบูชา       สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับวันมาฆบูชา 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผ่านทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึง
ความสำคัญทางศาสนาของประเทศ
ไทย และเพื่อให้ได้รำลึกถึงความสำคญั
และประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบูชา
พระรัตนตรัย โดยหลักคำสอนของ 
“โอวาทปาติโมกข์” ถือเป็นหัวใจหลัก
ของพระพุทธศาสนา โดยการ  

   ✓ 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
“ทำความดี ละเว้นความช่ัว และทำ
จิตใจให้บริสุทธิ์” 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
กิจกรรมที่ 5 ช้ีแจงแนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรม 
ที่สอดคล้องกับเกณฑ ์
การประเมินองค์กรที่กลุม่จรยิธรรมแจ้ง
เวียนมาปรับใช้ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

-      สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำแนวทางการ
ประเมินองค์กรคุณธรรม ขึ้นเผยแพร่
บน Website ของหน่วยงาน 
https://ddc.moph.go.th/osec/ 
เมนู “ส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม”
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าศึกษาและนำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อได ้
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

✓ 
 

   

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กิจกรรมที่ 6 ร่วมตอบแบบประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

ผู้บริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมตอบแบบ

ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน  

     สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งเวียนให้บุคลากร
ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 ✓ 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
รวม 10 คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 
ระหว่างวันท่ี 20 มกราคม – 15 
กุมภาพันธ์ 2566     
      ซึ่งผลจากการตอบแบบประเมินฯ 
สรุปได้ดังนี้ มีเจ้าหน้าในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
ที่มีอายุงาน 1 ปีข้ึนไป จำนวน 10 คน 
และได้เข้าร่วมตอบแบบประเมิน
คุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงาน 
จำนวน10 คน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างนวัตกรรมด้านส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณาบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงานได้บุคคล
ต้นแบบ ได้แก่ 

ข้าราชการ 1 คน 
พนักงานราชการ/

ลูกจ้างประจำ  
และลูกจ้างเหมา
บริการ 1 คน 

 

     สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรในสังกัด เสนอช่ือเข้ารับ
การพิจารณาประเมินบคุคลต้นแบบ 
“คนดีศรี สทว.” ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตั้งแตว่ันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ถึง
วันท่ี 10 มีนาคม 2566  

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 ✓   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
    ซึ่งผลจากการดำเนินงาน 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคดัเลือก
บุคคลต้นแบบ ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม (DDC Good Guy) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้ทีม่ีคุณสมบตัิ
เหมาะสมตามเกณฑ์ และได้รับ
คัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
ได้แก ่
1. ประเภทข้าราชการ คือ นางสาว
ทิพยรัตน์  สิงห์ทอง ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
มีคะแนนรวมสุทธิ 100 คะแนน  
ผลการประเมินรวมได้ 98 คะแนน 
 



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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. ประเภทพนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างเหมาบรกิาร 
คือ นางสาวจุฑารตัน์  อินทร์สุข 
ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป  
มีคะแนนรวมสุทธิ 100 คะแนน  
ผลการประเมินรวมได้ 95 คะแนน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ 
กิจกรรมที่ 8 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม
จิตอาสาและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ของกรม 
   - ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จฯ 

 
 
 
บุคลากร 2 คน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ส่งบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 
1) นางสาวสุภาวิดี  สุขสมนิล 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
และ 2) นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์สุข 
นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมเฝ้ารับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระราชินี 
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร

 
 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 
 

กลุ่มขับเคลื่อน
นโยบาย/กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

 
 
 
✓ 

   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
มหิตลาธิเบศร เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่บริเวณ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8.1 

   - เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero 
Tolerance for SEAH" 

บุคลากร 2 คน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ส่งบุคลากร จำนวน  2  คน 
1) นางสาวปาจรีย์  สีสุข นักวิชาการ
สาธารณสุข และ 2) นางสาวจิรญา  
อบรมชอบ นักจัดการงานทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero 
Tolerance for SEAH" เนื่องในวันยุติ
ความรุนแรงต่อสตรีสากล  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ โถงช้ัน 1 
อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8.2 

 กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ/กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

✓    

   - เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยกรม

บุคลากร 3 คน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ส่งบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 

 กลุ่มขับเคลื่อน
นโยบาย/กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

✓    



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

1) นางสาวจิตมณี  ศรีตะสาร 
นักวิชาการสาธารณสุข  
2) นางสาวนันท์ฉัฐ  เสริฐพรรณึก  
นักจัดการงานทั่วไป และ  
3) นางสาวกุลธิดา คำเขื่อน นักจัดการ
งานทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยกรมควบคุมโรค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมประเมิน
จันทวิมล ช้ัน 1 อาคาร 1 กรมควบคุม
โรค และบริเวณสนามหญ้าด้านอาหาร
คาร 1 (จุดรวมพล) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8.3 

   - มหกรรมเปิดกจิกรรมมก้าวท้าใจ 
Season 5 

บุคลากร 2 คน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ส่งบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 
1) นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นคำ นักวิชาการ
สาธารณสุข และ 2) นางสาวสรินยา  
อุทัยแพน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วม
มหกรรมเปิดกจิกรรมมก้าวท้าใจ 

 กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ/กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

 ✓   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
Season 5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 
ณ อัฒจันทร์กลาง สวนเบญจกิต ิ
กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8.4 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมที่ 9 เผยแพร่ “การส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม ของสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” บน 
Website ของหน่วยงาน 

มี URL  
“การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ” 

    สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดทำช่องทางการ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม  
ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
https://ddc.moph.go.th/osec/ 
เมนู “การส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม” 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มแผนงาน
และพัฒนา
องค์กร/ 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 ✓   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กรให้เชื่อมโยงสอดประสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 10 การประเมินองค์กร
คุณธรรม โดยมีการจัดทำคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะทำงาน และจัดทำแผนปฏิบตักิาร

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน ฯ 
จำนวน 1 ฉบับ 

     สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

✓    



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และตอ่ต้าน
การทุจริต โดยสื่อสาร ถ่ายทอด และ
ประชาสมัพันธ์แผนปฏิบตัิการผ่านช่องทาง 
Website ของหน่วยงาน 

- แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรม  
1 ฉบับ 
- ผู้อำนวยการและ
บุคลากรของ
หน่วยงาน รวม 22 
คนทราบถึง
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรม 

คณะทำงานฯ และทบทวนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 
ประการ ประกอบด้วย “พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา และกตัญญู”  
    ซึ่งผลจากการดำเนินงานสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรมควบคุมโรค ท่ี 19/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานและจดัทำ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อการการทุจรติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565  
และได้มีหนังสือแจ้งเวียนคำสั่งฯ 
ให้กับคณะทำงานฯ ทราบ  
ตามหนังสือท่ี สธ 0436/ว251 ลงวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2565 และนำเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
    ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ 
เพื ่อทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห ้อง
ประช ุมสำน ักงานคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ (Co-working space1) 
ช้ัน 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค 
     และได้มีการสื ่อสารแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม ให้แก่บุคลาการ
ทราบ ในที ่ประช ุมต ิดตามผลการ
ดำเนินงาน ครั้งท่ี 4/2566  
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 
– 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ชั ้น 6 
อาคาร 10 กรมควบคุมโรค พร้อมทั้ง
ได ้แจ้ งเว ียนแผนฯ ทางไลน ์กลุ่ ม
หน่วยงาน เม ื ่อว ันที ่  26 มกราคม 
2566 เพื ่อสื ่อสารให้บุคลากรทราบ
โดยทั่วกัน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
 
 

กิจกรรมที่ 11 ติดตาม ประเมินผล (รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน) 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน 1 ฉบับ 

     สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบตัิการฯ 
โดยมีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้สำเรจ็
ตามเป้าหมายที่กำหนด ตามหนังสอื
กลุ่มบรหิารทั่วไป ท่ี สธ 0436/1099 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2566 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 ✓ 
 

  

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 12 ประกาศเจตนารมณ์การ
รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในทีท่ำงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้บริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมพิธีประกาศ

เจตนารมณ์  
รวม 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 
90.91% 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ 3 เรือ่ง 
ดังนี ้
   1.ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
   2. ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

✓ 
 

   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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. ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการ
ทำงาน 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  
ณ สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ช้ัน 6 อาคาร 10  
กรมควบคุมโรค โดยมีนายไพโรจน ์
พรหมพันใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติ 
เป็นประธานกล่าวนำการประกาศฯ 
ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 
 

กิจกรรมที่ 13 รณรงค์ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
  - ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จฯ 

 
 
 
บุคลากร 2 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ส่งบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 

 
 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 
 

กลุ่ม
ขับเคลื่อน/

 
 
 
✓ 
 

   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
1) นางสาวสุภาวิดี  สุขสมนิล 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
และ 2) นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์สุข 
นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเข้าเฝ้ารับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระราชินี 
ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารมหิต
ลาธิเบศร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2565 ณ บริเวณกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 13.1 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

กิจกรรมที่ 14 สวดมนต์ เจริญสมาธิ   - บุคลากร จำนวน 
2 คน เข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต ์
ทุกครั้งท่ีได้กำหนด 
- ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดกรม
ควบคุมโรค เข้าร่วม
กิจกรรม รวม 42 คน 
 

     สำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดตารางและบุคลากร
ของหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
สวดมนต์ เจรญิสมาธิ และสนทนา
ธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
   และสำนักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ สำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการโครงการ

 กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

✓ 
 

   



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
พระราชดำริฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจรญิสมาธิ  
เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระ 
ช้ัน 4 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค และ
ผ่านระบบออนไลน์  
    ซึ่งผลจากการดำเนินงานมีบุคลากร
ภายในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ดังกล่าว เป็นประจำและสม่ำเสมอ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

กิจกรรมที่ 15 บุคลากรร่วมกันกำหนด
เป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากทำ" โดยใหส้อดคลอ้งกับ
คุณธรรม ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา กตัญญ ู

ผู้บริหารและบุคลากร
เข้าทำการตอบแบบ
สำรวจฯ รวม 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

     สำนกังานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอความร่วมมือให้
บุคลากรร่วมกันกำหนดเป้าหมายจาก 
"ปัญหาที่อยากแก"้ และ "ความดทีี่
อยากทำ" ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งเวียน
ไลน์กลุ่มหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2565 เพื่อรวบรวมสรุป
ประเด็นเป้าหมายฯ 
   ซึ่งผลจากการคดัเลือก สรุปไดด้งันี ้

ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 ✓ 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

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) 
“ปัญหาที่อยากแก้” ได้แก ่
 - รักษาวินัยในการทำงาน ความตรง
ต่อเวลาทั้งการมาปฏิบตัิหน้าที่และ
การนัดหมาย 
 - ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว และปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 
“ความดีที่อยากทำ” ได้แก ่
 - สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น 
     ซึ่งได้นำผลดังกล่าวเข้ารายงานใน
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2566เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17 

 
 
สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน / องค์กร ทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ................... แห่ง รวมผู้ทีไ่ด้รับการอบรม จำนวน ........ คน 
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ............... แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน .......... คน 
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