


แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ตั้ง 478/74 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

 ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวรรณ ราชเดิม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท ์075-3411๕๑ ต่อ 12  E-mail : Supawan_ff@hotmail.com 
โครงการ / กจิกรรมที่ดำเนนิการ 
  จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ๑๖    โครงการ / กิจกรรม 
  จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม ๑๐,๒๐๐ บาท 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ / กจิกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
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 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกดักรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วนิัย สุจริต จติอาสา กตัญญ ูมาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑ : ประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์การ
รวมพลังขับเคล่ือนเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ร่วมต่อต้านการทุจริต     
และแก้ไขปัญหาการ   
ล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศในการทำงาน  
ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖6 

เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานและพัฒนา
องค์กรสูก่ารเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบๆๆ/อย่าง
ยั่งยืนภายใต้คุณธรรม
เป้าหมาย 5 ประการ       
อันประกอบด้วย พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และ
กตัญญู โดยมีหลักการ 
“คนสำราญ งานสำเร็จ” 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร และ     

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

ผู้บริหาร และ
บุคลากรจำนวน  
ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๘๐ 
ดำเนินการ
ประกาศ
เจตนารมณ์      
ลงนามร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

มีการขับเคลื่อนเป็น
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและแก้ปัญหา
การล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศใน
การทำงาน 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

     



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ / กจิกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
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 ๒ : การส่งเสริม
ให้ผู ้บริหารและบุคลากร
ในหน ่ วย งาน เข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมรัฐพิธี/กิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนาที่ตน
นับถือ/กิจกรรมจิตอาสา  
และก ิ จ ก ร รมส ื บ ส าน
ประเพณีไทย ได้แก่ 
2.1 กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ/ 
พระมหากษัตริย ์
๒.๒ กิจกรรมจิตอาสา 
๒.๓ กิจกรรมสำคัญทาง
ศาสนาของแต่ละศาสนา 
๒.๔ กิจกรรมวันปีใหม่/ 
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีเทิดทูน และ
ปลูกฝังให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
อนุรักษ์ประเพณี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมี    
ส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ
ต่าง ๆ 

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม

กิจกรรมสำคัญ
ต่าง ๆ 

บุคลากรมีความ
ตระหนักและให้
ความสำคัญกับ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 

 
 

 
 

  

กิจกรรมที่ ๓ : การส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 

เพื่อร่วมอนุรักษ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ ร่วมแต่งกาย

ด้วยผ้าไทย 
 

 

บุคลากรร่วมอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
    



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ / กจิกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
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) 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพ้ืนที่สังคม/สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมที่ ๔ : แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ของสคร.11 
นครศรีธรรมราช ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการต่อต้าน
ทุจริตของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ

ราชการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
จำนวน ๑ ฉบับ 

สคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช 
สามรถดำเนินงาน
และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

กิจกรรมที่ ๕ : เผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้าน  
การทุจริตของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช          
ผ่านเว็บไซต์ของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช “หัวข้อ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม” 

เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการต่อต้าน
การทุจริตของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช ให้กับ
บุคลากรได้ทราบ 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ รับทราบผล
การดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริม

คุณธรรม 
จริยธรรม และ
การต่อต้าน

ทุจริต 

บุคลากรของ       
สคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช 
ทราบถึงผลการ
ดำเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต และสามารถ
นำไปปรับใช้เป็น
แนวทางการ
ดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
มากยิ่งขึ้น 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 

 

 

 
 

 
 

  



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ / กจิกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
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) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในแ ละภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดี
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๖ : สวดมนต์ 
เจริญสมาธิ และ 
สนทนาธรรม              
ก่อนการปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
บุคลากร 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร และ     

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

 

 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม

กิจกรรม 

บุคลากรมีส่วนร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
และฝึกเจริญสมาธิ
ก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงาน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

กิจกรรมที่ ๗ : เสวนาธรรม
ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE : 
DPC๑๑ องค์กรคุณธรรม  

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม
ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม
สนทนาธรรมภายใน
หน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม

กิจกรรม    
เสวนาธรรม ผ่าน

แอพพลิเคชั่น 
LINE : DPC๑๑ 
องค์กรคุณธรรม 
 

บุคลากรมีช่องทาง
ออนไลน์ในการ
สนทนาธรรมร่วมกัน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

กิจกรรมที่ ๘ : กิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) 
๘.๑ กิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม 
๘.๒ กิจกรรมจิตอาสา 
๘.๓ บริจาคโลหิต        
“รวมใจ ปันโลหิต” 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสำนึก ส่วนร่วมในการ
แบ่งปันช่วยเหลือสังคม 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร และ     

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วม
ในการดำเนิน

กิจกรรม 

บุคลากรมีจิตสำนึก 
มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันช่วยเหลือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ / กจิกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
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 ๙ : อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
สร้างพื้นท่ีสีเขียว ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมภายใน    
สถานที่ทำงาน 
 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร และ     

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

 

บุคลากรร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วม
ในการดำเนิน

กิจกรรม 

สภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่
ทำงาน “น่าอยู่       
น่าทำงาน” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที ่๑ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชวีิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 
กิจกรรมที่ ๑๐ : กิจกรรม
ประชุมราชการ             
ถอดบทเรียนเพื่อการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบของหน่วยงาน 

เพื่อนำบทเรียนของ
กิจกรรมในการดำเนินงาน
องค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงาน มาปรับให้  
สอดรับกับสถานการณ์ 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

คณะทำงาน   
ร้อยละ ๘๐     

เข้าร่วมประชุม
ถอดบทเรียนใน
การดำเนินงาน
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  

หน่วยงานมีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ดำเนินงานที่สอดรับ
กับสถานการณ์  
อย่างทันท่วงที 

๕,๑๐๐      

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม      
กิจกรรมที่ ๑๑ : การ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
องค์กรคุณธรรม 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมี
ทัศนคติ วิธีคิด และการ
ประพฤติปฏิบตัิที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ดีเหมาะกับ
สังคมไทยมากขึ้น 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินองค์กร

คุณธรรม 

สคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช 
สามารถดำเนินงาน
เป็นองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     



ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ / กจิกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
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) 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กิจกรรมที่ ๑๒ : การตอบ
แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เพื่อสำรวจการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและ       
ความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช 

กลุ่มพัฒนา
องค์กร และ     

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/
ด่าน 

 

จำนวนบุคลากร
ที่เข้าตอบแบบ

ประเมินฯ       
ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนบุคลากร

ทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๖         
ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที ่๑ สร้างนวตักรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ 
กิจกรรมที่ ๑๓ : จัด
ประชุมคณะทำงานจัดทำ
และขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม     
สคร.๑๑ นครศรีธรรมราช 

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของสคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช 

คณะทำงาน
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

แผนปฏิบัติ
ราชการด้าน   
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม    

จำนวน 1 ฉบับ   

คณะทำงานร่วมกัน
จัดทำแผน      

ปฏิบัติราชการ 
ด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม    
 

๕,๑๐๐      

กิจกรรมที่ ๑๔ : กำกับ
ติดตาม การดำเนินงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต   
ของหน่วยงาน  

เพื่อส่งเสริมให้การ
ดำเนินงานตามแผนของ
หน่วยงานเป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อยและ               
มีประสิทธิภาพ 

คณะทำงาน
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดำเนินกิจกรรม
ได้ตามแผน  
อย่างน้อย     
ร้อยละ ๘๐ 

สคร.๑๑ 
นครศรีธรรมราช 

เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

     




