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คำนำ 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) เป็นเครื่องมือ

ให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายของแผนระดับ 1 ถึงแผนระดับ 3 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมาย คือ กรมควบคุมโรค 

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 
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ในการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) เป็นแนวทาง 

สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้กรมควบคุมโรคมีระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนฐาน 

วิถีชีวิตใหม่ที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักนำทางและหลกัคิดในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ และพัฒนาให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม

ในกรมควบคุมโรค นำสู่การเป็นกรมคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา กตัญญู และค่านิยมของบุคลากรกรมควบคุมโรค MOPH พัฒนาและสร้างระบบนิเวศคุณธรรม 

ระบบนิเวศจริยธรรม วัฒนธรรมจริยธรรม ในกรมควบคุมโรค เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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ส่วนท่ี 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

ได้ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ด้านที่ 3 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่  4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนระดับที่ 2 สอดคล้องและถ่ายทอดเป้าหมายทั้งระดับภาพรวมและระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทาง  

การพัฒนาจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่  

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม และประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 แผนระดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 – 2570) และแผนปฏิบัติการ

ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)  

 แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) เป็นเครื่องมือ

ให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายของแผนระดับ 1 ถึงแผนระดับ 3 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมาย คือ กรมควบคุมโรค 

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ  

(1) ร ้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรม กรมควบคุมโรค  

(พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงกับค่านิยมของกรมควบคุมโรค (2) ร้อยละของคะแนนคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (3) ร้อยละ

ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม และ (4) ร้อยละของหน่วยงาน

ในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ปี พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงกับ
ค่านิยมของกรมควบคุมโรค 

95 96 97 98 99 100 

2. ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

89 93 94 95 96 97 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กร
คุณธรรม 

95 96 97 98 99 100 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

95 96 97 98 99 100 

 

และมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนา

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้ 

กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทาง

จริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กร

ส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

 กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 

5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคม / สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพื้นที่

สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการสง่เสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเปน็ระบบตั้งแต่ระดับบุคคล

ถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรอืการทำความดีที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคุณธรรม

จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้านการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นคุณค่าหลักของบุคคล และหน่วยงานจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมการทำความดีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับ
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หน่วยงาน การจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมที่เป็นรปูธรรมอย่างสรา้งสรรค์และต่อเนื่อง และมีหลกัธรรมทางศาสนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ ดีงาม เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต 

และการพัฒนาให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

 มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิต พัฒนาให้

บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

บนฐานชีวิตวิถีใหม่ ส่งเสริมระบบการจัดการการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการภายในหน่วยงาน เผยแพร่งานวิชาการ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  นอกจากนี้ พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมถึง

กฎหมาย มาตรการ นโยบาย ที่เป็นกลไกกระตุ้นหรือสรา้งแรงจูงใจให้หนว่ยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ร่วมพัฒนา

ระบบ และขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 

 มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ขยายความร่วมมือ

จากภาคส่วนอื่น ๆ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กร  

ให้เช่ือมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม  

– วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
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 มุ่งเน้นการส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ 

ด้านจริยธรรมในองค์กรให้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับแรกในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมซึ่งเป็นข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน

ภายในหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สภาพปัญหาและความเสี่ ยงทางจริยธรรม เช่น  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ระบบอุปถัมภ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสร้าง

สังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน รวมถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็น

ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันภายในหน่วยงาน ประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกรอบการปฏิบัติหน้าที่ 

อันเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ขับเคลื่อนงานของรัฐในมิติต่าง ๆ  โดยกำหนดจุดเน้นให้มีการส่งเสริม

การนำมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐาน  

ทางจริยธรรม และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม – 

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน ให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ  

โดย “ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีข้อกังขา และไม่สูญเปล่า” เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาบุคลากรในสังกัด 

กรมควบคุมโรคมากขึ้น 

 กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 

(พ.ศ. 2565 – 2570) กำหนดข้ึนภายใต้หลักการ 

 1. การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 2. การประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อเสนอในการดำเนินงานเชิงนโยบายและ  

องค์ความรู้ด้านวิชาการ 

 3. การจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 

ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) ตลอดจนคำนงึถึง

ความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา 

 4. การรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ด้านการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) อย่างต่อเนื่อง 

 5. การใช้กลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนบทบาท หรือกำหนดกลไก 

การดำเนินงานใหม่เท่าที่จำเป็น 

 การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยยึดแนวทางของวงจรการบริหาร 

PDCA (Plan Do Check Act) และกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล (Balanced Scorecard) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
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ในการแปลงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบไปด้วย 4 

มิติที่สำคัญ ดังนี้ 

 1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

 2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ในหน่วยงาน 

 3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 

 4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) มุ่งหวังให้ 

กรมควบคุมโรคมีระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนฐานชีวิตวิถีใหม่ที่มีความเข้มแข็ง

และมีความยั่งยืน โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ ดีงาม 

เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิตวิถีใหม่  และการพัฒนาให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในกรมควบคุมโรค 

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในทุกมิติ ส่งเสริม 

การทำความดีอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมพัฒนาระบบเครดิตสังคม การให้ด้วยพลังบวก เป็นแหล่งเรียนรู้ /ฝึกฝน

พัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม บนฐานคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย คือ การรับรู้และสร้างเป้าหมายร่วมกันเพื่ อเปลี่ยนแปลงอนาคตของ 

กรมควบคุมโรคไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นำสู่การเป็นกรมคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และค่านิยมของบุคลากรกรมควบคุมโรค MOPH เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน 

และระบบคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป
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ส่วนท่ี 2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

ได้ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

ที่มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านที่ 6  

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่  2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่  11 การพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่  15 พลังทางสังคม และประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่  12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์ 

การพัฒนาแห่งอนาคต นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง

จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

2.1 แผนระดับที่ 1 
 2.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  (1) เป้าหมาย 

- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นท่ี 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม ร่วมปลกูฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”  

ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การดำเนินชีวิต 
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ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย เพื่อสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 

ประเด็นท่ี 3 การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำความดีของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้อยู่ในวิถีชีวิต

เป็นพฤตินิสัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีจิตสำนึกร่วม เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์สุขของประชาชน 

มีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างระบบนิเวศคุณธรรม 

จริยธรรม ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน 

 2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  (1) เป้าหมาย 

- การดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อส่วนรวม  

- การเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 

ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ 

ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นท่ี 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน สนับสนนุ

การรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนการพัฒนาบนฐาน

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

สามารถส่งผลต่อการบรรลเุปา้หมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม ด้วยการสร้างสังคมกรมควบคุมโรคที่มีความเข้มแข็งในระบบนิเวศคุณธรรม แบ่งปันความรัก ความสามัคคี  

เอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมให้อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดพลังทางสังคมกรมควบคุมโรคเชิงบวก  

เกิดการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมกรมควบคุมโรค 

 2.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) เป้าหมาย 

  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นท่ี 1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  ประเด็นท่ี 2 บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูง  

มีจิตสำนึก มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

  ประเด็นท่ี 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการสร้างสังคมกรมควบคุมโรคที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ

วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

มีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม 

ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 

2.2 แผนระดับที่ 2 

 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 

สอดคล้องและถ่ายทอดเป้าหมายทั้งระดับภาพรวมและระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่  15 พลังทางสังคม และประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ/กิจกรรม 

  (1) ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 

จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 

- ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม 

ที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์อดออม ซื่อสัตย์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 

- การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและ

จิตอาสา โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้นำที่มีจิตสาธารณะ

และจิตอาสา และมีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดำเนินงานในการเสริมสรา้งการพัฒนา

จิตสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคมและส่วนรวม 

เป้าหมายของแผนย่อย 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 

คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตวิญญาณที่ดี  

  (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมของคนในสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  - พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
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  - พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเช่ือถือได้ 

  เป้าหมายของแผนย่อย 

  สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคม

แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน 

  (2) ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  คนไทยทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  

และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสรมิสร้าง

ศักยภาพมนุษย์ 

  แนวทางการพัฒนา 

  - สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกศตวรรษที่ 21 พัฒนา

ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการให้ 

ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครวัอบอุ่นเข้มแข็ง 

  - ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  เป้าหมายของแผนย่อย 

  ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

  (3) ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 

  (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 

  (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น  เพื่อ

ส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้ดำรงอยู่และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



11 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  

การพัฒนานวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริม

ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศบนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่ มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะ 

ในภูมิภาคอาเซียน 

  เป้าหมายของแผนย่อย 

  ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

  (4) ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวทางการพัฒนา 

  - ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมคน โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึก

ความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์

ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

  - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จัก

แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก

และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 

สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ

สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  - ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมการต่อสู้การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปรง่ใส 

ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่ องมือ 

เพี่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่ มีประสิทธิภาพและ 
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เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี มาตรการ 

ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

  - ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่ เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลยพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง

มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการใช้ดุลยพินจิของ 

ผู ้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ  

โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงาน การเข้าถึง

ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงขอ้มูล

สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน 

  เป้าหมายของแผนย่อย 

  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

  แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นที่  13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นที่ 21 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 

  แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นท่ี 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

  1. วัตถุประสงค์รวม 

  การนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และการพัฒนาประเทศ มรดกทาง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ การส่งเสรมิการมีงานทำ การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามยั 

รายได้และสวัสดิการที่ดี การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัย 

ในการดำรงชีวิต แต่ละมิติล้วนมีความเช่ือมโยงกันและสามารถทำใหเ้กิดการหลอมรวม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา

คนในชาติให้มีความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจทีพ่อเพียงแต่มคีวามเข้มแข็งมัน่คง โดยมีวัฒนธรรมเปน็พืน้ฐาน

ของการสะท้อนความเป็นชาติ ที่ต้องผสานกับความเข้าใจในอิทธิพลและบริบทของกระแสโลก เพื่อให้เกิดความสมดุล

ทั้งสองส่วน อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสังคมบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับกีฬาและการออกกำลังกาย  

ที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์สำคัญสองส่วน คือ สุขภาพที่ดีและการสร้างทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างผลผลิตใหป้ระเทศ 

และนำมาซึ่งความมั่นคง ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการเติมเต็มการพัฒนาและสง่เสรมิในมิติอื่น ๆ  
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สำหรับคนทุกกลุม่ ทุกช่วงวัย เพื่อให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสงูสดุ มีสมรรถนะสอดรับกับบรบิทการเปลี่ยนแปลง 

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเลิศ นำไปสู่การเติบโตและสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

  2. เป้าหมายรวม 

  ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง สังคมเป็นธรรม และฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

  แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นท่ี 21 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

  1. วัตถุประสงค์รวม 

  - ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและแจ้งเบาะแส  

เมื่อพบเห็นการกระทำความผิด โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  - ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล

และการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

  - ให้มีการเปดิเผยข้อมลูข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนนุ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ

หน่วยงานภาครัฐ 

  - ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อ

เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

  - ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ให้รวดเร็ ว 

รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต 

  2. เป้าหมายรวม 

  ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในระดับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลักตามหมุดหมายการพัฒนา และเป้าหมายหลัก 
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  1. วัตถุประสงค์ 

  พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน” 

  2. เป้าหมายตามหมุดหมายการพัฒนา 

  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต 

  3. เป้าหมายหลัก 

  ประการที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

  ประการที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้บริบทใหม่ 

 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

  แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)  

สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติจากภัยทจุริต แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง รองรับนโยบายที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคง 

2.3 แผนระดับที่ 3 
2.3.1 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ 
นอกจากเปน็เครื่องมือสำหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของ  

แผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม /  การทำ

ความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

2. เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ พัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

กลไก เพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม 

3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร 

เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
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  แนวทางการพัฒนา 

  มีการกำหนดเป็น 3 แผนย่อย เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 –  2570) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ 

แผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นบทบาท

ของผู้นำองค์กร เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรมและสนับสนุนกิจกรรม ประกอบด้วย 

แผนย่อย 1 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม / การทำความดี 

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดี 

2. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

3. ส่งเสริมการนำคุณธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และวิกฤติโรคอุบัติใหม่ 

  แผนย่อย 2 การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขดีความสามารถของกลไก เพ่ือการขับเคลื่อน

และส่งเสริมคุณธรรม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในทุกช่วงวัย โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบททางสังคมไทย 

  2. สร้างกลไกเครือข่ายคุณธรรมและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหรือระหว่าง

องค์กร เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน 

  3. พัฒนากลไกให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

แผนย่อย 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรม  

แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในหน่วยงาน 

  2. ส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ระบบการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริม

คุณธรรม 
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 2.3.2 สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ  

(พ.ศ. 2565 – 2570) 

  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เช่ือถือและไว้วางใจได้ 

  พันธกิจ สร้างสังคม – วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเน้นย้ำ

ภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อให้ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชน  

และความไว้วางใจในระดับนานาชาติ  

  เป้าหมาย ยกระดับตัวช้ีวัดนานาชาติและตัวช้ีวัดระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และตัวช้ีวัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทย โดยใช้กลไกขับเคลื่อน 

ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อยกระดับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาผลักดันนโยบาย

การส่งเสริมและบูรณาการรวมพลังกับทุกภาคส่วน ภายใต้ประเด็นท้าทายเชิงกลยุทธ์ “ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีข้อกังขา 

และไม่สูญเปล่า” ทั้งนี้ อาศัยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงและร่วมรณรงค์สร้างสังคม – 

วัฒนธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ 

  การนำมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานด้านจรยิธรรม 

ในองค์กรให้ชัดเจน ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญลำดับแรกในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของรัฐ การให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้มีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และการสร้างมาตรฐานทาง

จริยธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดจากคุณค่าทางจริยธรรมที่แตกต่างกัน โดยใช้

มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนแทนการใช้ดุลยพินิจในกรณี  

ที่ไม่มีกฎข้อบังคับมาชี้ขาด เพื่อลดพฤติกรรมสีเทา และเพื่อสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทาง

จริยธรรม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐ

ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐ 

ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม เตรียมความพร้อม
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และความรว่มมอืในการร่วมบริหารงานภาครัฐอย่างมจีริยธรรม โดยไม่มีข้อกังขา อันเป็นการพัฒนากลไกการสง่เสรมิ

จริยธรรม ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ตั้งข้ึนมาใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อนทำงานได้อย่างสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 

  มาตรฐานทางจริยธรรม คือ การสร้างมาตรฐานเดียวกันและมสีภาพบงัคับทางกฎหมาย มีการกำหนด

มาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเสริมสร้างและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยมาตรการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ที่คำนึงถึงหลักทางจริยธรรม แบบ “ไม่มีข้อกังขา” โดยใช้จริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจและการประพฤติ

ปฏิบัติตน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประพฤติที่ดี มีการรักษาจริยธรรม ควรจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ  

ไม่ให้ความพยายามนั้นสูญเปล่า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่เอื้อให้มีการนำจริยธรรม

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม – วัฒนธรรมทางจริยธรรม 

  การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักจริยธรรม ไม่ควรมองข้ามการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง

จริยธรรมของข้าราชการ และกลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่จะต้องมีการใช้

เทคนิคใหม่ เพื่อสร้างการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง

เพื่อให้เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความต้องการในสงัคมไทย ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติสังคม – วัฒนธรรมทางจริยธรรม

ในหมู่เจ้าหน้าที่ของรฐั สร้างกลไกและเครือข่ายให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีสว่นรว่มตรวจสอบการกระทำฝา่ฝนืจริยธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กดดันไม่ให้มีการกระทำฝ่าฝืนจริยธรรมเกิดข้ึน รวมทั้งไม่ปล่อยให้มีที่ยืนสำหรับผู้กระทำผิด 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและการกระทำผิด 

  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ภาครัฐจึงควรมีการสื่อสาร

และการรณรงค์ด้วยแนวทางใหม่ ใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างชาญฉลาดควบคู่กับการผลกัดันจริยธรรม ใช้การสื่อสาร

และการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรมภาครัฐ

ในระยะต่อไป จะต้องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการทำผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีเพียง

การกระทำที่ผดิหรือถูกเทา่น้ัน โดยไม่มีข้อกังขากับการดำเนินงาน และต้องไม่สูญเปลา่ โดยไม่ยอมรับการกระทำผดิ

สีเทาอีกต่อไป 

  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ 

  - แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่ อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม 

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสร้างผลกระทบสูง เช่น การจัดทำคู่มือ Dos & Don’t  
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เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ซึ่งจะช่วยลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา การจัดทำ

เครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบราชการ การจัดทำเครื่ องมือ

การประเมินพฤติกรรมการทำงานภายใต้กรอบจริยธรรม การเลือกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่ใกล้ตัวประชาชน

มาทำแคมเปญรณรงค์เพื่อสร้างทัศนคติใหม่แก่สังคมและเจ้าหน้าที่รัฐ 

  - การปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์ตามกฎหมาย กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลาง เพื่อการขับเคลื่อนงาน

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

  - ให้หน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการจดัทำแผนงาน มาตรการ เพื่อส่งเสรมิ

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม  

ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคม – วัฒนธรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคนดี มีความสามารถ 

และมีคุณธรรม พร้อมเป็นกลไกการปฏิรูปประเทศ สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน และยกระดับภาพลักษณ์

ประเทศไทยที่บริหารประเทศโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมสูงสุด 

2.3.3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 2  

(พ.ศ. 2565 – 2570) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหาร 

การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

เป้าหมายหลัก 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยท่ี 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 

2 ประการ คือ (1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ (2) คดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และหล่อหลอม

วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยและทุกระดับ 
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แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แนวทางที่ 3 ปรับระบบเพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

แนวทางที่ 4 ปรับระบบงานและโครงสรา้งองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ 

แผนย่อยท่ี 2 การปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมาย 

ให้การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
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ส่วนท่ี 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการฉายภาพอนาคต 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ที่มีผลต่อการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ในกรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และอุปสรรค (Threat) เพื่อพิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570)   

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม  

ในการค้นหาจุดแข็งที่ควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง และจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

ในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อความสำเรจ็หรือ

ความล้มเหลวของการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค อีกทั้งเพื่ อหากลยุทธ์ที่เหมาะสม 

ในการรับมือกับสภาพแวดล้อมเชิงลบและแสวงหาโอกาสจากสภาพแวดล้อมเชิงบวก เพื่อให้การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เกิดผลที่ดีกว่า 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
ได้นำหลักการ McKinsey 7S Model มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจำแนกตัวแปร 
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ออกเป็น 7 กลุ่มตัวแปร ดังนี้ 
 1. S – Strategy  ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการปฏิบัติ 
 2. S – Structure  ตัวแปรด้านโครงสร้างในการปฏิบัติ 
 3. S – Style   ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ 
 4. S – System   ตัวแปรด้านระบบในการปฏิบัติ 
 5. S – Staff   ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ 
 6. S – Skill   ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
 7. S – Shared value  ตัวแปรด้านค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ 
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 ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กรมควบคุมโรค ได้นำหลักการ PEST Model มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 7 
มิติ ดังนี้ 
 1. P – Political  มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง 
 2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การดำเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ 
 3. S – Social  มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา 
 4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ 

5. L – Legal  มิติทางกฎหมาย เช่น ร ัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. I – International มิติทางต่างประเทศ เช่น ข้อกำหนดของสากล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
7. G – Government มิติทางนโยบายรัฐบาล ระบบราชการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด 
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น “จุดแข็ง” ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 
1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) 

  1.1 สังคมกรมควบคุมโรค ยึดเหนี่ยว 3 สถาบันหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคให้เกาะเกี่ยวอย่างแน่นแฟ้น 
  1.2 กรมควบคุมโรค นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความพอประมาณ  
ลดความโลภ และการไม่เบียดเบียนผู้อื่น และนำคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา และกตัญญู มาเป็นหลักในการบริหารราชการและการดำเนินชีวิตของบุคลากรกรมควบคุมโรค  
  1.3 ผู้บริหารสูงสุดของกรมควบคุมโรค มีการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ประชาชนมีความพึงพอใจและความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  
  1.4 มีการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งผลให้
การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกรมควบคุมโรคให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ประโยชน์ของส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกรมคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 
  1.6 บุคลากรกรมควบคุมโรค ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม MOPH ที่มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข และระบบสุขภาพย่ังยืน 
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 2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
  2.1 มีกลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
  2.2 มีคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ที่มีหน้าที่และอำนาจตามข้อ 7 ของข้อกำหนด  
ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  โดยมีวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีประกาศแต่งตั้ง 
  2.3 มีการขยายโครงสร้าง/ขอบเขตงานไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลาง 
ส่งผลให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เกิดผลสัมฤทธ์ิ ครอบคลุมในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
 3. ด้านรูปแบบ (Style) 
  3.1 ผู้บริหารสูงสุดระดับหน่วยงานในสงักดักรมควบคุมโรค เป็นแบบอย่างในการยึดถือค่านิยม คือ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
  3.2 ผู้บริหารสูงสุดระดับหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรค มีการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่ วยงานในสังกัด 
กรมควบคุมโรค  
 4. ด้านระบบ (System) 
  4.1 มีระบบ มาตรการ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความน่าเช่ือถือ  
  4.2 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาสร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดทุจริต 
 5. ด้านบุคลากร (Staff) 
  5.1 มีอัตรากำลังที่คัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
  5.2 ปลูกฝังบุคลากรกรมควบคุมโรค ด้วยการเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” 
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรมและความขัดแย้งเชิงคุณธรรม นำสู่การเป็นกรมคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 
 6. ด้านทักษะ (Skill) 
  6.1 บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
และมีทักษะที่เป็นสหวิชาชีพ สามารถนำความรู้สหวิชาเหล่านั้นมาใช้เพื่ อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้น 
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  6.2 บุคลากรกรมควบคุมโรค มีวิธีคิดในเชิงตรรกะ สามารถวิเคราะห์แยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน และเรื่องทุจริตได้อย่างรวดเร็ว 
 7. ด้านค่านิยม (Shared Value) 
  7.1 ผู้บริหารสูงสุดระดับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ยึดถือค่านิยม คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
  7.2 กรมควบคุมโรค มีค่านิยมความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานที่สำคัญร่วมกัน เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ของกรมควบคุมโรคให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่
การเป็นกรมคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
  7.3 บุคลากรกรมควบคุมโรค มีค่านิยมร่วม คือ MOPH ที่มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ 
มีความสุข และระบบสุขภาพย่ังยืน  

สภาพแวดล้อมภายในทีเ่ป็น “จุดอ่อน” ของการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 
1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) 
 ยังขาดมาตรการ/กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญอีกหลายด้าน 

โดยเฉพาะมาตรการ/กลยุทธ์การสร้างกระแสสังคม การสื่อสารต่อสังคมให้เกิดการตื่นตัว ทำให้การปฏิบัติงาน 
ยังไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อสังคมในวงกว้าง 

2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
 2.1 การขยายโครงสร้าง/ขอบเขตงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไปยังหน่ วยงาน 

ส่วนภูมิภาค ยังขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ทำให้ผลการดำเนินงาน
ในระดับพื้นที่ ยังไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรจะเป็น 

 2.2 ผู้ร ับผิดชอบงานตามโครงสร้าง/ขอบเขตงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งจนเป็นอุปสรรคในการทำงาน 

3. ด้านรูปแบบ (Style) 
 3.1 ระบบอุปถัมภ์ที่แผ่กระจายวงกว้างในสังคมไทยและสังคมกรมควบคุมโรค เป็นปัญหาและ

อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในมิติต่าง ๆ นำไปสู่ผลในทางลบต่อระบบ
คุณธรรม 

 3.2 ความอ่อนแอเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย ๆ อันเนื่ องมาจากลักษณะสังคมไทย 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดการกล่อมเกลาทางสังคม ขาดการหล่อหลอมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้ขาดจุดยืน 
ขาดวินัย การคอร์รัปชันเวลาราชการ ขาดการใคร่ครวญในการรับหรือไม่รับสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เกิดความสับสน
ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและพึงประสงค์ 
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4. ด้านระบบ (System) 
 ระบบการทำงานที่ยังคงมีขั ้นตอนที่สับสนและมีความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด 

ความล่าช้าจนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. ด้านบุคลากร (Satff) 
 5.1 ขาดอัตรากำลังทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การดำเนินงานระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค  

ยังไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรจะเป็น 
 5.2 บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกสำหรับการทำความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
6. ด้านทักษะ (Skill) 
 บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกสำหรับการทำความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และยังขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุน
ทักษะในการทำงาน ส่งผลให้การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ที่มาจากสหวิชาการไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น 

7. ด้านค่านิยม (Shared Value) 
 7.1 หน่วยงานบางหน่วยงาน ยังคงเน้นการดำเนินงาน “เชิงรับ” มากกว่า “เชิงรุก” ส่งผลให้ 

ผลการดำเนินงานไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้ผู้กระทำการทุจริต และไม่สามารถตามทันสถานการณ์ 
การทุจริตที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที 

 7.2 ค่านิยมระบบอุปถัมภ์ที่แผ่กระจายวงกว้างในสังคมไทยและสังคมกรมควบคุมโรค เป็นปัญหา
และอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในมิติต่าง ๆ 

สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ป็น “โอกาส” ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประกอบดว้ย 
1. มิติทางการเมือง (Political) 

รัฐบาลประกาศให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นวาระแห่งชาติ 
2. มิติทางเศรษฐกิจ (Economic)  
 รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้อมูลการจดัอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และการดำเนินการตามมาตรฐานสากลในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

3. มิติทางสังคม (Social) 
 3.1 มีการส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นกระแสของสังคมที่แสดงถึงความต้องการที่จะเห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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ที่ชัดเจน โดยใช้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการพื้นฐาน
ที่สำคัญ 

 3.2 มีทุนทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและการต่อยอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 
รวมถึงการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจ สายใยแห่ง
ความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม  

4. มิติทางเทคโนโลยี (Technology) 
 มีเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในสงักดั

กรมควบคุมโรค ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ และในปัจจุบันเทคโนโลยียังเป็นสิ่งสำคัญ  
ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กระจายตัวออกไปยัง
สังคมในวงกว้าง 

5. มิติทางกฎหมาย (Legal) 
 5.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 เพื่อให้ 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบนี้ โดยกำหนดคุณธรรม หมายความว่า สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม 
เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจ ให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน 
ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง เพื่อให้เกิดขึ้นและ
เหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย และจริยธรรม หมายความว่า กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่ พึงปฏิบัติ  
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคง และปลอดภัย
ในการดำรงชีวิต 

 โดยกำหนดใหม้ี “คณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ” ทำหน้าที่เสนอแผนแม่บทการสง่เสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี ประสานนโยบายและแผนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย รวมทั้งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 5.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561  
เป็นการแก้ไขเพิ ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความ  
ในมาตรา 11 (78) แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบนี้ โดยให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
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คุณธรรมแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 

 5.3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม 
บัญญัติให้ “รัฐพึงจัดใหม้ีมาตรฐานทางจรยิธรรมเพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการกำหนดประมวลจรยิธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และมาตรา 258 ข. 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (4) บัญญัติว่า “ให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจ 
ให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่ง 
ที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา” 

 5.4 มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซื่ อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ ดี  
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
และ 7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 อีกทั ้งยังมีการกำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที ่จัดทำ
ประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานจริยธรรมข้างต้นเป็นสำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(มาตรา 6) ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง (ก.ม.จ.) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (มาตรา 8) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม
ประจำหน่วยงานของรัฐ ในการนี้อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว 
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ (มาตรา 19) 

 5.5 มียุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ เป็นกลไกสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและกลไกในการขับเคลื่อน 
การดำเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
(ตามมาตรา 3 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562) และหน่วยงานของรัฐ  
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน  
ระบบราชการและองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาชาติระยะยาว 
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6. มิติทางด้านต่างประเทศ (International) 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economy Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 

เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและมีพรมแดนติดต่อกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 
มีทุนทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและการต่อยอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงการรวมตัว
ของคนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจ สายใยแห่งความผูกพันและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม 

7. มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ (Government) 
 7.1 นโยบายของรัฐบาลมีความต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยการบูรณาการ
การทำงานให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการและกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่มีการพัฒนารูปแบบ 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึน 

 7.2 พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของประเทศไทย ให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 7.3 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม Digital ภายใต้โมเดลประเทศไทยแลนด์ 4.0 และ
ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการสร้างวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลภายใต้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น “อุปสรรค” ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
ประกอบด้วย 

1. มิติทางการเมือง (Political) 
  ปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกทางการเมือง เศรษฐกิจตกต่ำ และความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม  
ในสังคมไทย 

2. มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ค่าครองชีพสูง เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบคิดที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยการมองหาโอกาสจากช่องโหว่จากการปฏิบัติงานเพื่อกระทำการทุจริต 
 3. มิติทางสังคม (Social)  
  บริบทสังคมไทยที่ยังไม่เอื้อต่อการปฏิรูป พัฒนา และเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมยอมรับระบบอุปถัมภ์ และมีระบบคิดที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง 
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 4. มิติทางเทคโนโลยี (Technology) 
  การดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ในรูปแบบไซเบอร์ เกิดการบิดเบือนและใช้ช่องทางในการทุจริต เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบการชำระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ชาติ (National e – payment Master Plan) 
ด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
 5. มิติทางด้านกฎหมาย (Legal) 

 กระบวนการทางกฎหมายที่มีขั้นตอนซ้ำซ้อนกันและมากเกินความจำเป็น ก่อให้เกิดความล่าช้า 
ในการดำเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด 

6. มิติทางด้านต่างประเทศ (International)  
 ประเทศไทยยังขาดการดำเนินการตามพันธกรณีที่ ตกลงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การต่อต้านการทุจริต ศ.ศ. 2003 
7. มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ (Government) 
 เกิดการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับประชาชน 

กระบวนการทบทวนสภาพแวดล้อมของภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรมควบคุมโรค  
ด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการส่งเสรมิคุณธรรม
และจริยธรรม ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โดยวิเคราะหจ์ุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพื่อกรองและ
พิจารณาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) สำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและ
จุดอ่อน) ได้นำหลักการ McKinsey 7S Model มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้นำหลักการ PEST Model มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมของกรมควบคุมโรค และบริบทของสังคมไทยโดยรวม ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสำคัญในการชี้นำทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค  
(พ.ศ. 2565 – 2570) ว่าควรนำกลยุทธ์ไปใช้ในทิศทางใด มีจุดแข็งหรือโอกาสประการใดบ้างที่ ควรจะนำมาเป็น
ปัจจัยเสริมพลัง มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคประการใดบ้างที่ควรจะเข้าไปจัดการแก้ไขเพื่อป้องกันการดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ 
อย่างไร้ประสิทธิภาพ 
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3.2 การฉายภาพอนาคต 
 การฉายภาพอนาคตของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค เป็นการประเมินความเป็นไปได้ 
ของสถานการณ์ในอนาคตของกรมควบคุมโรค ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เห็นภาพในมิติ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
(พ.ศ. 2565 – 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ ด้านที่ 4 การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 อันประกอบด้วย แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่  15 พลังทางสังคม และประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13  
(พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ รวมทั้งแผนระดับที่  3 อันประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 ภาพอนาคตของบุคลากรและสังคมกรมควบคุมโรค 
 บุคลากรและสังคมกรมควบคุมโรคจะมีความรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตพอเพียง 
อันเกิดจากการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่ อง ตื่นตัวต่อการทุจริต ให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมากยิ่งขึ้น มีการแสดงออกซึ่งการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ทั้งในชีวิตประจำวัน การแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ บุคลากรและสังคม 
กรมควบคุมโรคจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตเปน็พฤติกรรมที่นอกจากจะผดิกฎหมายและ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับไม่ได้
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ส่วนท่ี 4 
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 

4.1 ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายรวม 
 เป้าหมาย 
 กรมควบคุมโรค เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค  
(พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงกับค่านิยมของกรมควบคุมโรค 
 2) ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ตามเกณฑ์ 
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

3) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม 
 4) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ค่าเป้าหมาย 
 ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ปี พ.ศ. 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยง
กับค่านิยมของกรมควบคุมโรค 

95 96 97 98 99 100 

2. ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

89 93 94 95 96 97 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กร
คุณธรรม 

95 96 97 98 99 100 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มกีารพัฒนาบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

95 96 97 98 99 100 
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4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 3. ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 4. ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

สรุปคณุธรรมท่ีพึงประสงค์สำหรับสังคมไทย ตัวบ่งชี้ และความหมาย 

คุณธรรม ตัวบ่งชี้ ความหมาย 

พอเพียง ความพอประมาณ ความพอดีในการใช้ชีวิตที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป พอใจในสิ่งที่ตนเอง 
มีอยู่ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

มีเหตุผล กระบวนการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา 
เหตุปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง และผลทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและการกระทำ 

มีภูมิคุ้มกัน การวางแผนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเปิดใจเรียนรูส้ิ่งใหม่ 
เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

วินัย การยอมรับและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทาง
สังคม 

การแสดงออกถึงการยอมรับและการประพฤติปฏิบัติตนตามวิถีประชา จารีต 
และกฎหมาย เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล อันจะนำไปสู่สังคมที่มีระเบียบ 
และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและปกติสุข 

การควบคุมตนเอง ความสามารถในการกำกับตนเองทั้งความคิดและการกระทำ ให้อยู่ในระเบียบ
กฎเกณฑ์ เพื่อนำตนเองให้สามารถบรรลเุปา้หมายที่ตั้งไว้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างปกติสุข 

การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใด ๆ  ให้บรรลุผลที่ตรงเวลา ตามบทบาท
หน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

สุจริต การละอายต่อการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การแสดงความรู้สึกไม่สบายใจ รังเกียจ อาย กระดากในใจตน ไม่กล้าทำสิ่งที่ผิด
กฎระเบียบ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังผู้อื่น 

การไม่เอาเปรียบ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ การกระทำในสิ่งที่ตรงไปตรงมา รักษาความสัตย์ ไม่เอาเปรียบ และไม่ยึดผลประโยชน์
อันมิชอบของตนเองและพวกพ้องฝ่ายเดียว 

การยืนหยัดในความถูกต้อง การแสดงออกหรือการสนับสนุนความคิด การกระทำที่ถูกต้องตามกฎ และต่อต้าน
การทุจริตด้วยความกล้าหาญ แม้ว่าจะมีความยากลำบาก หรืออุปสรรคขัดขวาง 
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คุณธรรม ตัวบ่งชี้ ความหมาย 

จิตอาสา จิตอาสา การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น องค์กร และสังคม ด้วยความสมัครใจ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

สำนึกสาธารณะ การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ  
ด้วยการเอาใจใส่ ดูแลรักษา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 

การเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น การอุทิศแรงกาย สติปัญญา ทรัพย์สิน และเวลา เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

กตัญญ ู การสำนึกในความดี การเห็นคุณค่า รู้สึกขอบคุณ คิดในทางบวก หรือมีทัศนคติที่ดีต่อคุณความดี 
ที่ตนเองหรือส่วนรวมได้รับประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

การเคารพความดี การช่ืนชม ยกย่อง ให้เกียรติความดีที่ตนเองหรือส่วนรวมได้รับประโยชน์ในทาง
ที่ถูกต้อง โดยแสดงออกด้วยความสุภาพเหมาะสม 

การตอบแทนความดี การประพฤติตนในทางที่ดีเมื่อมีโอกาส โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
เพื่อแสดงความขอบคุณความดีที่ตนเองหรือส่วนรวมได้รับประโยชน์ในทาง 
ที่ถูกต้อง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กร
ส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นคุณค่าหลักของบุคคล และหน่วยงานจำเป็นต้องมีการเสริมสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมการทำความดีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับ
หน่วยงาน การจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมทีเ่ป็นรปูธรรมอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง และมีหลกัธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต   
และการพัฒนาให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 

5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคม / สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพื้นที่ 

สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการสง่เสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเปน็ระบบตั้งแต่ระดับบุคคล

ถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดี ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 
กลยุทธ์ท่ี 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 

5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นคุณค่าหลักในการดำรงชีวิต  

กลุ่มงานจริยธรรม 

2 ส่งเสริมให้มีผู้นำคุณธรรม/ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี ทั้งระดับบุคคล ระดับองค์กร ที่นำคุณธรรม 
5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ ูมาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต และมุ่งเน้นผู้นำ
ที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานจริยธรรม 

3 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม นำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต โดยการให้รางวัลเพื่อเป็นการยกย่องผลจากการประกอบ
คุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอ สามารถเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นในหน่วยงานให้ยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 

ส่วนกลาง/สคร. 

4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูองค์กร/กลุ่มงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานจริยธรรม 
5 ส่งเสริมการจัดระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก เพื่อให้บุคลากรเกิดคุณธรรม

จิตอาสา 

ส่วนกลาง/สคร. 

6 กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม และจรรยาบรรณของทุกวิชาชีพ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลุ่มงานจริยธรรม 

7 นำค่านิยม MOPH มาเป็นบรรทัดฐานทางคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรกรมควบคุมโรค กลุ่มงานจริยธรรม 
8 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานในหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมให้เกิดความต่อเนื่อง  

และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำการจัดการความรู้/การถอดบทเรียนมาใช้อย่างเป็นระบบ 
ส่วนกลาง/สคร. 

9 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  ด้วยการกำหนดการดำเนินการองค์กรคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่วนกลาง/สคร. 

10 กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การนิเทศที่เสริมพลัง เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

กลุ่มงานจริยธรรม 
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ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

11 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ ตนนับถือ ตามแบบ
คุณธรรมวิถีใหม่ (DDC Moral in New Normal) ที่สอดคล้องกับวิกฤติโรคอุบัติใหม่ และนำหลักคำสอน 
ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ได้แก่ 
11.1 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
11.2 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
11.3 กิจกรรมสำคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา 
11.4 อื่น ๆ 

ส่วนกลาง/สคร. 

12 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยการสร้างพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม หรือการทำความดี 
ทั้งการสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่กายภาพให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคมให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน 

ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบ 
และเคารพกฎหมาย 

กลุ่มงานจริยธรรม 

13 ใช้พลัง “บวร” เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่วนกลาง/สคร. 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคม / สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพื้นที่
สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสรมิคุณธรรม การทำความดีอยา่งเป็นระบบตั้งแต่ระดับบุคคล
ถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเปิดพื้นที่ทางสังคม/
สาธารณะ โดยใช้พื้นที่สาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริม
คุณธรรม โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มงานจริยธรรม 

2 นำระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในสังคมกรมควบคุมโรค ในลักษณะ “คนดีมีที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” 

กลุ่มงานจริยธรรม 

3 ส่งเสริมระบบเครือข่ายทางสังคมคุณธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร ่วมสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูล การเผยแพร่รูปธรรมความสำเร็จในรูปแบบวิถีใหม่ 

ส่วนกลาง/สคร. 

4 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความยินดีต่อพฤติกรรมของคนดีหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อ
พื้นที่สาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ 

ส่วนกลาง/สคร. 
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ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

5 การวางระบบคัดเลือกคนดีและผลงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากอคติ   
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ส่วนกลาง/สคร. 

6 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลบุคลากร  หน่วยงาน 
ด้านองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ต่อสาธารณะ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

ส่วนกลาง/สคร. 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้านการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม 

 มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิต พัฒนาให้

บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

บนฐานชีวิตวิถีใหม่ ส่งเสริมระบบการจัดการการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการภายในหน่วยงาน เผยแพร่งานวิชาการ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  นอกจากนี้ พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมถึง

กฎหมาย มาตรการ นโยบาย ที่เป็นกลไกกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้หนว่ยงานในสงักัดกรมควบคุมโรค ร่วมพัฒนา

ระบบ และขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 ส่งเสริมกิจกรรมแกนนำกัลยาณมิตร หรือกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี เพื่อขยายผล 

ส่วนกลาง/สคร. 

2 ส่งเสริมการนำคุณธรรมเพื่อจติอาสา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น 
การประหยัดพลังงานและทรัพยากร การจัดการขยะ การสร้างพื้นที่สีเขียว การปลูกป่า 
ฯลฯ 

ส่วนกลาง/สคร. 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(ITA) 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 จัดให้มีการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และการรักษาวินัย
แก่ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหนา้ที่
ของรัฐทุกประเภท บนฐานชีวิตวิถีใหม่   

กลุ่มงานจริยธรรม 

2 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานด้านการเสริมสร้างวินัย และการรักษาจริยธรรม ส่วนกลาง/สคร. 
3 พัฒนาระบบบริหารบุคคลให้โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย ปราศจาก  
การใช้ดุลยพินิจ มีหลักฐานการพิจารณาทีป่รากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน เปิดเผยได้ 
เพื่อให้ระบบราชการสามารถคัดสรรได้ทั ้งคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และศักยภาพสูง  
เข้ามาปฏิบัติราชการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

4 จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การล่วงละเมิดทางเพศ
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน การร้องทุกข์ หารือข้อปัญหาหรือข้อกังวลใจ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทั้งการร้องเรียนผ่านหน่วยงาน
โดยตรง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับ
ของผู้ร้องเรียน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
กรมควบคุมโรค 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 นำแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน 
อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ของกรมการศาสนา ให้หน่วยงานในสังกดักรมควบคุมโรค ใช้เปน็
เกณฑ์ในการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

กลุ่มงานจริยธรรม 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(ITA) 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคมุโรคเปน็แบบอยา่งการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ขยายความร่วมมือ

จากภาคส่วนอื่น ๆ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานในการสร้างผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การสร้าง
หลักสูตร การอบรม การออกแบบกระบวนการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี การยอมรับ และการขยายผล
อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มงานจริยธรรม 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 กำหนดให้กรมควบคุมโรค ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

กลุ่มงานจริยธรรม 

2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับให้กรมควบคุมโรคมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ AA 

กลุ่มงานจริยธรรม 

3 กำหนดให้มีมาตรการที่สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขับเคลื่อนให้มาตรการที่กำหนดมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

กลุ่มงานจริยธรรม 
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ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

2 สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางพัฒนาสร้างสรรค์ ประกาศคุณความดีกับบุคคล/หน่วยงาน 
ที่สรรสร้างความดีงามแก่ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลาดนัดคุณธรรม การมอบ  
ประกาศเกียรติคุณในวาระต่าง ๆ การประชุมสัมมนาวิชาการ 

กลุ่มงานจริยธรรม 

3 การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน/องค์กร 
ซึ่งขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการวิจัยหรือการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ 
เช่น การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 

ส่วนกลาง/สคร. 

4 วางแผนการจัดระบบการคัดเลือกคนดีและผลงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 
ปราศจากอคติ และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ส่วนกลาง/สคร. 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 

  

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นค่านิยม/สังคม – วัฒนธรรม ส่วนกลาง/สคร. 
2 ส่งเสริมแกนนำกัลยาณมิตร หรือกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย เพื่อต่อยอดและขยายผล ส่วนกลาง/สคร. 
3 สร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณธรรมกับหน่วยงานอื่น เช่น การลงนามความร่วมมือ 

ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือมาตรฐานทางจริยธรรม 
ส่วนกลาง/สคร. 

4 การกำหนดแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่น ๆ  ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม 
และสังคม – วัฒนธรรม 

ส่วนกลาง/สคร. 

5 เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความยินดีต่อพฤติกรรมของคนดีหรือผลงานวิชาการดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ต่อสาธารณะ 

ส่วนกลาง/สคร. 

6 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรที่สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ส่วนกลาง/สคร. 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบข้อมูลบุคลากร/หน่วยงานด้านองค์กร
คุณธรรม และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

ส่วนกลาง/สคร. 

2 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทำทำเนียบบุคลากร/หน่วยงานต้นแบบอย่างเป็นระบบ มีการเผยแพร่
และขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนกลาง/สคร. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน                                                                  

มุ่งเน้นการส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ

ด้านจริยธรรมในองค์กรให้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับแรกในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมซึ่งเป็นข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน

ภายในหน่วยงานของรัฐ ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจรยิธรรม เช่น 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ระบบอุปถัมภ์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสร้าง

สังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน รวมถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็น

ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันภายในหน่วยงาน ประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกรอบการปฏิบัติหน้าที่  

อันเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ขับเคลื่อนงานของรัฐในมิติต่าง ๆ  โดยกำหนดจุดเน้นให้มีการส่งเสริม

การนำมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และบูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม – 

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน ให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ  

โดย “ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีข้อกังขา และไม่สูญเปล่า” 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กร  

ให้เช่ือมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการสง่เสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสรมิคุณธรรม เพื่อสร้างสงัคม – 

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรมในระดับองค์กร 

ให้เช่ือมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานด้านการเสริมสร้างวินัย และการรักษาจริยธรรม ส่วนกลาง/สคร. 
2 ส่งเสริมบทบาท เสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรม 

ประจำส่วนราชการ 
กลุ่มงานจริยธรรม 

3 จัดให้มีการบูรณาการภารกิจระหว่างคณะกรรมการจรยิธรรมประจำสว่นราชการ เพื่อใหก้ารส่งเสรมิ
จริยธรรมในระดับองค์กรเช่ือมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานจริยธรรม 
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ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

4 นำข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสว่นราชการมาขับเคลื่อนให้เกิดผลในเชิงประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มงานจริยธรรม 

5 รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 

กลุ่มงานจริยธรรม 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการสง่เสรมิคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม – 

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

1 จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันภายในหน่วยงาน สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
สภาพปัญหา และความเสี่ยงทางจริยธรรม 

กลุ่มงานจริยธรรม 

2 จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนจนเกิดเป็นพฤติกรรม
จริยธรรม ในเรื่องพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการระดับกรม 

กลุ่มงานจริยธรรม 

3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรค สร้างการตระหนักรู้ในพฤติกรรมหรอืประเด็นล่อแหลมต่าง ๆ  รวมทัง้
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่อาจนำมาซึ่งการเสื่อมเสียช่ือเสียง 
ขาดความเช่ือถือศรัทธา หรือพฤติกรรมที่ฝ่าฝนืจรยิธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของ
ตนเอง โดยการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการที่จะใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อรักษาและส่งเสริมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

กลุ่มงานจริยธรรม 

4 กำหนดให้มีหน่วยงานที่ใหค้ำปรึกษา คำแนะนำ และรับเรือ่งร้องเรียนเกีย่วกับปัญหาด้านจริยธรรม
หรือพฤติกรรมลอ่แหลมต่อการฝา่ฝืนจริยธรรม และเปิดโอกาสให้บคุลากรในสงักัดกรมควบคุมโรค
มีช่องทางในการหารือทางจริยธรรมได้โดยง่าย 

กลุ่มงานจริยธรรม 
 

5 ผลักดันให้ผู้บริหารในองค์กร ยอมรับ ปฏิบัติ และร่วมเป็นผู้กระทำการสำคัญในการขับเคลื่อน
จริยธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ประมวลจริยธรรม 7 ประการ และ 
ข้อกำหนดของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด 

ส่วนกลาง/สคร. 

6 สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทของผู้นำองค์กรในการเป็นผู้กระทำการส่งเสริมจริยธรรม 
เพื่อสร้างการรับรู้การทำตามต้นแบบผู้นำ (Leadership Model) สร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้น
ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม 

ส่วนกลาง/สคร. 



41 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานขับเคลื่อน 

7 รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ 
ประมวลจริยธรรม 7 ประการ และข้อกำหนดของส่วนราชการอย่างเคร่งครดั ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
ไม่ทนต่อการทจุริต – การฝ่าฝืนจริยธรรม การให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรังแกโดยไม่เป็นธรรม  

กลุ่มงานจริยธรรม 

8 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และการเสริมสร้างวินัย โดยให้ความรู้เรื่องการรักษามาตรฐาน
ทางจริยธรรม การเสริมสร้างวินัย เป็นประจำทุกปี แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 

กลุ่มงานจริยธรรม 
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ส่วนท่ี 5 

การติดตามประเมินผล 

5.1 การประเมินภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
(พ.ศ. 2565 – 2570) 
 เป็นการประเมินความสำเรจ็ของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ด้านการสง่เสรมิ

คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยพิจารณาว่า มีความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทาง 

การแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของ

แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) ได้อย่างตรงจุด 

 ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 

พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

กรมควบคุมโรค ในระยะต่อไป 

5.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และแนวทางในการดำเนินงาน 
 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการดำเนินงาน

ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยประเมินผล

การดำเนินงานเป็นรายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 ผู ้ร ับผิดชอบ ได้แก่ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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ภาคผนวก
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค  
(พ.ศ. 2565 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ตัวชี้วัดระดับกรม 

1. ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
(พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยงกับค่านิยมของกรมควบคุมโรค 

2. หน่วยวัด ร้อยละ 

3. น้ำหนักของตัวชี้วัด 25 

4. คำอธิบายตัวชี้วัด 
 4.1 ความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
(พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 
ในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  1. สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริม  
การทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  4. ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
 4.2 ค่านิยมของกรมควบคุมโรค หมายถึง 
  4.2.1 ค่านิยมหลัก : MOPH ได้แก่ 
   M : Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง  
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
   O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร ้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่ เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
   P : People Centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” 
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   H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น 
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  4.2.2 ค่านิยมร่วม : I SMART ได้แก่ 
   I : Integrity การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม 
   S : Service Mind บริการที่ดี 
   M : Mastery การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
   A : Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   R : Relationship การมีน้ำใจ เปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
   T : Teamwork การทำงานเป็นทีม 
  4.2.3 อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” 
 4.3 ความเชื่อมโยงกับค่านิยมของกรมควบคุมโรค หมายถึง การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
และมีความเช่ือมโยงกับค่านิยมของกรมควบคุมโรค 
 4.4 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ
ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและเช่ือมโยง
กับหัวข้อ ดังนี้ 
     1. สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริม  
การทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมตน้แบบ 
ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคม / สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่
กายภาพ หรือพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีอย่าง 
เป็นระบบ ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดีที่เปิดโอกาสใหผู้้เข้ารว่มกิจกรรมได้สะทอ้น
การมีคุณธรรม จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดี  
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  3. ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครอืข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
  4. ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย  

2 กลยุทธ์ 

   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การส่งเสริมจริยธรรม 

ในระดับองค์กร ให้เช่ือมโยงสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
เพื่อสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

5. สูตรการคำนวณ  

ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

 กรมควบคุมโรค ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
= 

จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ด้านการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

 กรมควบคุมโรค ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
X 100 

จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

 กรมควบคุมโรค ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นข้ันตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

การดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
ร ้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
(พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยง
กับค่านิยมของกรมควบคุมโรค 

1 ✓     
3 ✓ ✓    

3.5 ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
7. เง่ือนไขของตัวชี้วัด ไม่มี 

8. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  

 

9. รายละเอียดการดำเนินงาน  

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 1.1 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 1.1 รายงานการประชุมหรอืหนังสือแจ้งเวียนการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2 2.1 ดำเนินการมอบหมายผู้ร ับผิดชอบในการจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

1 
 
 

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเช่ือมโยง
กับค่านิยมของกรมควบคุมโรค 

ร้อยละ 100 100 100 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เสนอผู้บริหารรับทราบ 
 
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ 

 
 
 
1 

กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อม
ผู้บริหารรับทราบ 
 
2.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 1 พร้อมผู้บริหารลงนามอนุมัติ 

3 3.1 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรม กรมควบคุมโรค 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  2566 พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า (รอบ 6 เดือน) เสนอผู้บริหารรับทราบ 
 
- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ (รอบ 
6 เดือน) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 3.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 
เดือน) ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2 พร้อมผู้บร ิหาร
รับทราบ 
 
 

4 4.1 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรม กรมควบคุมโรค 
ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  2566 พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารรับทราบ 
 
- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ (รอบ 
12 เดือน) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 4.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 
12 เดือน) ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2 พร้อมผู้บริหาร
รับทราบ 

5 5.1 สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารรับทราบ 

1 
 

5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3 
พร้อมผู้บริหารรับทราบ 

 
หมายเหตุ  

1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
3. Owner : กลุ่มงานจริยธรรม เปน็หน่วยงานหลกั/ผู้กำกบัตัวช้ีวัดในระดับกรม ดำเนินการตามรายละเอยีด

ตัวช้ีวัด ทั้งหมด 5 ข้ันตอน 

10. เป้าหมาย  
ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที่ 3 

 ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

11. แหล่งข้อมูล กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้   
 14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัติราชการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 
 14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

15. ผู้กำกับตัวชี้วัด  

ระดับกรม กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายขจรศักดิ์ แก้วจรสั 

รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3002 kajohnsak.ddc@gmail.com 

 
16. ผู้จัดเก็บข้อมลู  
ระดับกรม กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมลู โทรศัพท์ E – mail 
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานยทุธศาสตร์และพฒันาองค์กร 

0 2590 3045 chamaikarn.0999@gmail.com 

นางสาวอรพรรณ ไทยขำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพฒันาองค์กร 

0 2590 3045 orraphan.ice@hotmail.com 

 

17. ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3045 khawuthp@gmail.com 

นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หัวหน้ากลุ่มงานยทุธศาสตร์และพฒันาองค์กร 

0 2590 3045 chamaikarn.0999@gmail.com 

 

 

mailto:kajohnsak.ddc@gmail.com
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 แบบฟอร์มหมายเลข 1 
แผนปฏิบัติราชการดา้นการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อหน่วยงาน ................................................................................ ........ สถานที่ตั้ง .......................................................................................................... .......................... 
  ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................................. ......................... 
โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .............................. โครงการ / กิจกรรม 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม ............................... บาท 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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. โครงการ / กิจกรรม           
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           

หมายเหตุ : ใช้แนวทางตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบการดำเนินการในแผนปฏิบัติราชการฯ สำหรับพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรมต่อไป 

 ลงช่ือ     ผูร้ับผิดชอบ    ลงช่ือ     ผู้บริหาร 

       (                              )           (        )  

 ตำแหน่ง                      ตำแหน่ง                  

 วันที่                     วันที่      
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 

รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม กรมควบคุมโรค  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  6 เดือน  12 เดือน 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................ สถานที่ตั้ง .......................................................................................................... .......................... 
  ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................................. ......................... 
โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .............................. โครงการ / กิจกรรม 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม ............................... บาท 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ท่ีใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ..........  
1. โครงการ / กิจกรรม  

  
  

 
   

2. โครงการ / กิจกรรม          
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ท่ีใช้ (บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         

 
สรุปผลท่ีได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน / องค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ................... แห่ง รวมผูท้ี่ได้รับการอบรม จำนวน ........ คน 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ............... แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน .......... คน 

 
 ลงช่ือ     ผูร้ับผิดชอบ    ลงช่ือ     ผู้บริหาร 

       (                              )           (        )  

 ตำแหน่ง                      ตำแหน่ง                  

 วันที่                     วันที่      
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แบบฟอร์มหมายเลข 3 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานดา้นการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 

 

โครงการ / กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปัญหา / อุปสรรค 
ในการดำเนินงาน 

ปัจจัยความสำเร็จ 
ของการดำเนนิงาน 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
ข้อเสนอต่อผู้บริหาร ……………………………………..…………………………………………………….………….…………………………… 
……………………………………..…………………………………………………….………….……………………………..................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................................................................... .................... 
 

ผู้รบัผิดชอบลงนาม......................................................... 
          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 
วันที่..................................................................... 

 
ผู้บริหารลงนาม............................................................... 

          (.............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 
วันที่..................................................................... 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค  
(พ.ศ. 2565 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ตัวชี้วัดระดับกรม 

1. ตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

2. หน่วยวัด ร้อยละ 

3. น้ำหนักของตัวชี้วัด 25 

4. คำอธิบายตัวชี้วัด 
4.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
หมายถึง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ( ITA) 

จากการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร สำหรบั
นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวก และ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการคำนวณผลการประเมิน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 คือ ร้อยละของการเข้าตอบแบบวัด (ร้อยละ 100) 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

แบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 

จำนวนผู้เข้าตอบแบบวัดข้ันต่ำ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

จำนวนผู้เข้าตอบแบบวัดข้ันต่ำ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

การเข้าตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
ตามตัวช้ีวัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 
 
ส่วนท่ี 2 คือ ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 85 (สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด) 
โดยมีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 

: IIT) หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ /หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน  
ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวนัที่
นำเข้าข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  

: EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกจิ
ของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

ตัวช้ีวัดที่ 1 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การปรับปรุงระบบการทำงาน   
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment  

: OIT) หมายถึง การจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมทั้ง 
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแนวทางการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต 
4.2 คุณธรรม  
หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจ ให้เกลียด

ความช่ัว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความสงบเย็น
ภายใน และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง เพื่อให้เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย 

4.3 ความโปร่งใส  
หมายถึง การกระทำใด ๆ ของภาครัฐ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ 

และเข้าใจได้ การมีระบบงานและขั ้นตอนการทำงานที่ชัดเจน การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษ 
ที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา จึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
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5. สูตรการคำนวณ 

ขั้นตอนท่ี 3.2 (รอบ 6 เดือน) และขั้นตอนท่ี 5.1 (รอบ 12 เดือน) 

ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

= 

จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
X 100 

จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ขั้นตอนท่ี 5.2 (ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด) 

ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของกรมควบคุมโรค 

 
  = 

ร้อยละของคะแนน 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) 

 
+ 

ร้อยละของคะแนน 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) 

 
  + 

ร้อยละของคะแนน 
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

 
6. เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กำหนด 

1 ✓     
2 ✓ ✓    
3 ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค 
ดำเนินการตรวจประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. 
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8. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ตามเกณฑ์
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

ร้อยละ 88.05 87.84 92.63 

 

 
9. รายละเอียดการดำเนินงาน  

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

0.3 - เอกสารคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรายงานและ
แนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 
มีนาคม 2566 

1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
กรมควบคุมโรค ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2565 เสนอผู้บร ิหารรับทราบ พร้อม 
แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 

0.5 
 
 
 

0.2 

- รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
กรมควบคุมโรค ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2565 พร้อมผู้บริหารรับทราบ 
- เอกสารการแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน  
โดยรายงานและแนบหลักฐานในระบบ Estimate 
SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 

2 2.1 จัดทำแผนปฏิบั ติราชการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

1 - แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมผู้บริหาร
เห็นชอบ (แบบฟอร์มหมายเลข 1) โดยรายงานและ
แนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 
มีนาคม 2566 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

3 3.1 จัดทำมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อ
สร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 
พร้อมแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 

0.3 
 

 
0.2 

- มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้าง 
ความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2566 พร้อมผู้บริหารเห็นชอบ 
- เอกสารการแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน  
โดยรายงานและแนบหลักฐานในระบบ Estimate 
SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 

3.2 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ด ้านการป้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 พร้อมรายงานความก้าวหน้า (รอบ 6 
เดือน) เสนอผู้บริหารรับทราบ 
 
- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
(รอบ 6 เดือน) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 - รายงานความก ้าวหน้าในการดำเน ินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจร ิตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) พร้อม
ผู้บร ิหารรับทราบ (แบบฟอร์มหมายเลข 2) โดย
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM 
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 
 
 
 

4 4.1 รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ 
กรมควบคุมโรค ในระบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
เสนอผู้บริหารรับทราบ 

0.5 
 

- หล ักฐานที่แสดงถึงการจัดส่งข ้อมูลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ในระบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
พร้อมผู้บริหารรบัทราบ โดยรายงานและแนบหลกัฐาน
ในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 
2566 

4.2 รวบรวมและบ ันทึกข ้อมูลตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของกรมควบคุมโรค 
ในระบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เสนอผู้บริหาร
รับทราบ  

0.5 - หลักฐานที่แสดงถึงการบันทึกข้อมูลตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของกรมควบคุมโรค 
ในระบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมผู้บรหิาร
ร ับทราบ โดยรายงานและแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

5 5.1 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 พร้อมรายงานความก้าวหน้า (รอบ 12 
เดือน) เสนอผู้บริหารรับทราบ 

- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
(รอบ 12 เดือน) 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 - รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติม ิชอบ กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 
พร้อมผู้บริหารรบัทราบ (แบบฟอร์มหมายเลข 2) โดย
รายงานและแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM 
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 

5.2 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอผู ้บริหาร
รับทราบ 

- ร ้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤85 87 89 91 93 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 - รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค พร้อมผู้บริหาร
ร ับทราบ โดยรายงานและแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
 1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
 2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
 3. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 
คะแนน 
 4. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อมูลไม่ชัดเจน หักขั้นตอนละ 0.05 
คะแนน 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 5. Owner : กลุ่มงานจริยธรรม เป็นหน่วยงานหลัก/ผู้กำกับตัวชี้วัดในระดับกรม ดำเนินการตาม
รายละเอียดตัวช้ีวัด ทั้งหมด 5 ข้ันตอน 
 6. Supporter : หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน เป็นหนว่ยงานสนับสนนุ 
ดำเนินการดังนี้ 
  6.1 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  6.2 จัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT) ตามแบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
สำนักงาน ป.ป.ช. 

6.3 จัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กลุ่มงานจริยธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองกฎหมาย กองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองด่านควบคุมโรคติดต่อ  
ระหว่างประเทศและกักกันโรค กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย กองบริหารการคลัง  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองป้องกันการบาดเจ็บ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองระบาดวิทยา กองโรค  
จากการประกอบอาชีพและสิ ่งแวดล้อม กองโรคติดต่อทั ่วไป  กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กองโรคไม่ติดต่อ  
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ และสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

10. เป้าหมาย 
  ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที่ 3 
  ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 5 

11. แหล่งข้อมูล การรายงานความก้าวหน้าในระบบ ESM กรมควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงาน SAR รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ในระบบ ESM 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 
ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย  
  14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

  14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  
และรอบ 12 เดือน 
  14.3 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

15. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายขจรศักดิ์ แก้วจรสั 

รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3002 kajohnsak.ddc@gmail.com 

 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมลู โทรศัพท์ E – mail 
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตฯ 

0 2590 3045 chamaikarn.0999@gmail.com 

นายฤทธิชัย ดีนาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตฯ 

0 2590 3045 deenanrittichai6161@gmail.com 

 

17. ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3045 khawuthp@gmail.com 

นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตฯ 

0 2590 3045 chamaikarn.0999@gmail.com 

 

mailto:kajohnsak.ddc@gmail.com
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แบบฟอร์มหมายเลข 1 
แผนปฏิบัติราชการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

สถานท่ีตัง้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน …………………………………………………………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………………………. 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

จำนวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม          บาท 

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ        เดือน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการดำเนินการในโครงการ / กิจกรรมตา่ง ๆ ตามแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อหน่วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือขา่ย 

จำนวนประชาชนเปา้หมาย 

1.    
2.    
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
แผนย่อยท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.           
2.          
แผนย่อยท่ี 2 การป้องกันการทุจริต 
1.           
2.          
แผนย่อยท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
1.           
2.          

 

 

 

 ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบ      ลงช่ือ     ผู้บริหาร 

  (                  )             (                  )  

 ตำแหน่ง            ตำแหน่ง      

  วันที่            วันที่     
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แบบฟอร์มหมายเลข 2 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  6 เดือน  12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ความสำเร็จของกิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช ้

 (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน กรณีไม่เป็นไปตามแผน 
(ระบุ) ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

แผนย่อยท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.          
2.          
แผนย่อยท่ี 2 การป้องกันการทุจริต 
1.          
2.          
แผนย่อยท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
1.         
2.          

 

 

  ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบ    ลงช่ือ     ผู้บริหาร 

   (                  )          (                  )  

  ตำแหน่ง          ตำแหน่ง      

  วันที่          วันที่     
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แบบฟอร์มหมายเลข 3 
แบบฟอร์มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

คำชี้แจง 

โปรดใส่ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงวันที่ส่งข้อมูล ทั้งงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ และงานสนับสนุนอื่น ๆ  ทั้งนี้ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีและที่หนว่ยงานสามารถให้ข้อมูลได้ โดย
ข้อมูลนี้จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA เท่านั้น 

อธิบายฟิลดส์ำหรบักรอกข้อมูลผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ฟิลด ์ คำอธิบาย ความต้องการ 

ช่ือองค์กร / ช่ือ – นามสกลุ สำหรับระบุช่ือองค์กรและช่ือนามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต้องการ 
เบอร์โทรศัพท์ สำหรับระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต้องการ 
อีเมล์ สำหรับระบุอีเมล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ถ้ามี 
ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ สำหรับระบุช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ถ้ามี 
ประเภทการติดต่อ สำหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต้องการ 

 

ชื่อหน่วยงาน * ……………………………………………………………………………….. 

ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ชื่อองค์กร / ชื่อ – นามสกุล * เบอร์โทรศัพท์ * อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ประเภทการติดต่อ * 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค  
(พ.ศ. 2565 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

1. ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเรจ็ของหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรคผา่นเกณฑก์ารประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม 

2. หน่วยวัด ร้อยละ 

3. น้ำหนัก 25 

4. คำอธิบายตัวชี้วัด 
 องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้
สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์  ส่งเสริม
คุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
 ระดับท่ี 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  
 หมายถึง องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการกำหนดเป้าหมาย 
ในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดำเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผูร้ับผดิชอบ มีการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือ
ปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลง อาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
 ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม  
 หมายถึง องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานขององค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม มีการจัดระบบภายในองค์กรที่ เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการ 
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร ส่งผลกระทบ
ให้การทำความดีเพิ่มข้ึน ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาทีต่่อเนื่อง เกิดความยั่งยนืได้  
 ระดับท่ี 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
 หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้
สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม หมายถึง หน่วยงาน 
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทาง
ศีลธรรม ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เคารพในศักดิ์และเสรีของผู้ รับบริการ ปฏิบัติงาน 
บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ภายใต้เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู 
ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา วิถีวัฒนธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม MOPH เพื่อให้
เกิดการพัฒนางานตามภารกิจของกรมควบคุมโรคอย่างยั่งยืน 

5. สูตรการคำนวณ 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม 

= 

 
จำนวนหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรค 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม X 100 

จำนวนหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรคทั้งหมด 

 
6. เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2 
ขั้นตอน 

3 
ขั้นตอน 

4 
ขั้นตอน 

5 
ขั้นตอน 

6 
ขั้นตอน 

7 
ขั้นตอน 

8 
ขั้นตอน 

9 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคผ่ านเกณฑ์  
การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม 

0.1 ✓         
0.4 ✓ ✓        
1.4 ✓ ✓ ✓       
2.4 ✓ ✓ ✓ ✓      
2.9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
3.2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
3.5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

7. เง่ือนไขของตัวชี้วัด ใช้หลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมการศาสนา 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมิน
เป็นองค์กรคุณธรรม 

ร้อยละ 92 100 97.67 

 
9. รายละเอียดการดำเนินงาน 
6 เดือนแรก (1 ตุลาคม – 25 มีนาคม) 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จัดให้มีเมนู “การส่งเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม ของ (ช่ือหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์ของ
หนว่ยงาน 

0.1 URL ของเมนู “การส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ของ  
(ช่ือหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

2 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลง นำข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

0.3 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจดัทำและขับเคลือ่น
แผนปฏิบั ติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1 

3 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่  พอเพียง วินัย 
สุจร ิต จ ิตอาสา และกตัญญู พร้อมทั้งมีการมอบหมาย
ผู้ร ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหาร 
ลงนามอนุมัติ 

1 แผนปฏิบั ติราชการด้านการส่งเสร ิมคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 พร้อมผู้บริหารลงนามอนุมัติ ตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 2 โดยนำข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 

4 หนว่ยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการดังนี้  
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหา 

1 เอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
1) เอกสารการประกาศเจตนารมณ์ในการขบัเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมี 
การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

ที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา และกตัญญู  
โดยผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์
อักษร 

อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา และกตัญญ ู(0.5 คะแนน)  
2) เอกสารการลงลายมือช่ือผู้ เ ข้าร่วมฯ (0.25 
คะแนน) 
3) ภาพข่าวกิจกรรมหรืออินโฟกราฟกิของหน่วยงาน 
(0.25 คะแนน) 

5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 
เด ือน) โดยมีผลสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไม่ น้อยกว่าร ้อยละ 60 เสนอ
ผู้บริหารรับทราบ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤29 30-39 40-49 50-59 ≥60 

0.5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 
ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3 พร้อมผู้บริหารรับทราบ 

 

6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 25 กันยายน)  

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

6 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการทบทวน 
ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เสนอผู้บริหารรับทราบ 

0.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีการทบทวน 
ปรับปรุง พร้อมผู้บริหารรับทราบ 

7 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

0.3 หลักฐานการยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน เช่น ภาพกิจกรรมการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

8 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 12 เดือน) โดยมีผลสำเร็จการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เสนอผู้บริหารรับทราบ        
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ : คิดคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤49 50-59 60-69 70-79 ≥80 

0.5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 3 พร้อมผู้บริหารรับทราบ  
 
 

9 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการสรุปผล
การประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน  

1 แบบประเมินสำนัก/กอง ตามแบบฟอร์มที่กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด โดยจัดส่งแบบประเมินฯ  
พร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์สแกน PDF ไปยัง 
กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ethics@ddc.mail.go.th 
 
หมายเหตุ  
1) ระยะเวลาการดำเนินการ/กำหนดส่งแบบประเมินฯ 
เป็นไปตามที่ ศูนย์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข กำหนด  
2) กรณีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงาน
ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งแบบประเมินฯ พร้อมหลักฐาน 
ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของจังหวัดที่ เป็นที่ตั ้งของ
หน่วยงานนั้น ทั ้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกำหนด พร้อมทั ้งจัดส่งแบบประเมินฯ 
พร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์สแกน PDF ไปยัง 
กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ethics@ddc.mail.go.th 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมายเหต ุ
1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
3. Owner : หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานหลัก/ผู้กำกับตัวช้ีวัด

ในระดับหน่วยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัด ทั้งหมด 9 ข้ันตอน 

10. เป้าหมาย  
 รอบ 6 เดือนแรก  ถึงข้ันตอนที่ 5 
 รอบ 6 เดือนหลัง  ถึงข้ันตอนที่ 9 

11. แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่ อน 
การเป็นองค์กรคุณธรรม 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล 
 รอบ 6 เดือนแรก  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 
 รอบ 6 เดือนหลัง  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
    14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 คำสั่ งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  
และรอบ 12 เดือน 

15. ผู้กำกับตัวชี้วัด 
ระดับกรม กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายขจรศักดิ์ แก้วจรสั 

รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3002 kajohnsak.ddc@gmail.com 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

16. ผู้จัดเก็บข้อมลู 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมลู โทรศัพท์ E – mail 
นางสาวสริิโสภาวรรณ รัตนสรูย ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

0 2590 3045 a_sirisopawan@icloud.com 

นางสาวภัทร์ชลิต จันทิมา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานสง่เสรมิและคุ้มครองจริยธรรม 

0 2590 3045 mycailan0811@gmail.com 

 
17. ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3045 khawuthp@gmail.com 

นางสาวสริิโสภาวรรณ รัตนสรูย ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

0 2590 3045 a_sirisopawan@icloud.com 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบฟอร์มหมายเลข 1 
คำสั่ง ………. (ช่ือหน่วยงาน) ………. 

ที่ ………............ /2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริาชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

………. (ช่ือหน่วยงาน) ………. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
______________________ 

 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 –  2570) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัตริาชการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ช่ือหน่วยงาน) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสง่เสรมิ
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 –  2570)  นั้น 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ (ช่ือหน่วยงาน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (ช่ือหน่วยงาน) จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีองคป์ระกอบ 
หน้าที่และอำนาจ ดังนี ้

 1. องค์ประกอบ 
    1.1               ประธาน 
    1.2           รองประธาน 
    1.3           คณะทำงาน 
                  1.4           คณะทำงาน 
    1.5            คณะทำงานและเลขานุการ 
    1.6               คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    1.7               คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. หน้าที่และอำนาจ 
2.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับเป้าหมาย 

การดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสร ิมคุณธรรม จร ิยธรรม  
กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 

 2.2 จัดทำ… 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน  

2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2.4 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

         สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. 2565 
                                 
 
            (ลงช่ือ)............................................................ 
                    (……………………………………………................) 
                       ผู้อำนวยการ
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 
แผนปฏิบัติราชการดา้นการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................ สถานที่ตั้ง .......................................................................................................... .......................... 
  ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................................. ......................... 
โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .............................. โครงการ / กิจกรรม 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม ............................... บาท 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ / กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ท่ี .......... 
1. โครงการ / กิจกรรม           
2. โครงการ / กิจกรรม           

หมายเหตุ : ใช้แนวทางตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบการดำเนินการในแผนปฏิบัติราชการฯ สำหรับพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรมต่อไป 

  ลงช่ือ     ผูร้ับผิดชอบ    ลงช่ือ     ผูบ้ริหาร 

        (                               )     (        )  

  ตำแหน่ง                      ตำแหน่ง                  

  วันที่                     วันที่      
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 

รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  6 เดือน  12 เดือน 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................ สถานที่ตั้ง .......................................................................................................... .......................... 
  ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................................. ......................... 
โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .............................. โครงการ / กิจกรรม 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม ............................... บาท 
ยุทธศาสตร์ /  

โครงการ / กิจกรรม 
ผลสำเร็จ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ..........  
1. โครงการ / กิจกรรม  

  
  

 
   

2. โครงการ / กิจกรรม          
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ /  
โครงการ / กิจกรรม 

ผลสำเร็จ 
งบประมาณ 
ท่ีใช้ (บาท) 

กลุ่มงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

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) 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสรมิองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ท่ี ..........         
1. โครงการ / กิจกรรม         
2. โครงการ / กิจกรรม         

 
สรุปผลท่ีได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน / องค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ................... แห่ง รวมผูท้ี่ได้รับการอบรม จำนวน ........ คน 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ............... แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน .......... คน 

 ลงช่ือ     ผูร้ับผิดชอบ    ลงช่ือ     ผูบ้ริหาร 

       (                              )           (        )  

 ตำแหน่ง                      ตำแหน่ง                  

 วันที่                     วันที่      
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

(ตัวอย่าง) ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
(ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

_____________________________ 

  ข้าพเจ้า (ผู้อำนวยการหน่วยงาน) พร้อมด้วยบุคลากรทุกคนของ (ชื่อหน่วยงาน) ขอประกาศและ
แสดงเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อน (ช่ือหน่วยงาน) ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ตามหลัก 
“คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
และกตัญญู จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ภายใต้หลักการ “คนสำราญ งานสำเร็จ” ดังนี้ 

  ปัญหาท่ีอยากแก้ 
 1. รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย  
 2. ใช้ทรัพยากรของรัฐ/วัสดุสำนักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
 3. มีวินัยในการคัดแยกขยะในสถานที่ทำงาน 

 4. ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

  ความดีท่ีอยากทำ 

 1. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 2. รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ   
 3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  
 4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นจริงและถูกต้องให้แก่ประชาชน 
 5. สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากข้ึน 
 6. สวดมนต์ เจริญสมาธิ บริหารกายอย่างสม่ำเสมอ 

  โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้  (ชื่อหน่วยงาน) “เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
อย่างยั่งยืน” ต่อไป 

    ประกาศ ณ วันที่          ธันวาคม พ.ศ. 2565 

                            (…………………………………..) 
               ผู้อำนวยการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค  
(พ.ศ. 2565 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

1. ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (DDC Good Guy) 

2. หน่วยวัด ร้อยละ 

3. น้ำหนักของตัวชี้วัด 25 

4. คำอธิบายตัวชี้วัด 
  บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) 

หมายถึง บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการ และยึดตามค่านิยมกรมควบคุมโรค MOPH โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การครองตน เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมาย ตั้งตนอยู่ในคุณธรรม 2) การครองคน เพื่อการเข้าใจผู้อื่นและ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลรอบตัวได้ และ 3) การครองงาน เพื่อการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และสามารถ
แก้ไขปัญหาร่วมกันได้ โดยบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม จะได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบในการทำความดี 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน
ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทำความดี 

5. สูตรการคำนวณ  

ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด 
กรมควบคุมโรคที่มกีารพฒันาบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) 

= 

 
จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

ที่มีการพฒันาบุคลากรตน้แบบด้านคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2566 X 100 

จำนวนหน่วยงานในสงักัดกรมควบคุมโรคทั้งหมด 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นข้ันตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

การดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาบคุลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) 

1 ✓     
1.5 ✓ ✓    
3 ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
7. เง่ือนไขของตัวชี้วัด ไม่มี 

8. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) 

ร้อยละ 94 100 95.35 

 
9. รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 จัดทำเมนูบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยรวบรวม
รายช่ือบุคลากรที่ผา่นการประเมินเป็นบคุลากรตน้แบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน 

1 URL การเผยแพร่เมนูบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อรวบรวม
รายช่ือบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหนว่ยงาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ช่ือเมนู “ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม”  
2. รายละเอียดเมนูบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ/
ประเภทบุคลากร/ช่ือ – สกุล/ตำแหน่ง/รูปถ่าย 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

2 หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วม
การประเมนิเปน็บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของหน่วยงาน 

0.5 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์หรือ
อินโฟกราฟฟิกเชิญชวนบคุลากรของหน่วยงานเข้ารว่มการประเมนิ
เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 

3 3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม  
ของหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
รวบรวมแบบฟอร์มเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ประเมินบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด  
 
3.2 ผู้บริหารหน่วยงาน ประเมินผลงานรายบุคคล  
และสรุปผลคะแนนการประเมินบุคลากรต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน  

0.75 
 
 
 
 
 

0.75 

3.1 แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเข้ารับการประเมินเป็นบุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรม จร ิยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1  
 
 
 
3.2 แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2 

4 จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน  
หมายเหตุ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75  

1 แบบฟอร ์มรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้ นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3 

5 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน 

1 หลักฐานการยกย่องเช ิดชูบุคลากรต ้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงาน เช่น ภาพกิจกรรมการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
ฯลฯ พร้อมลงทำเนียบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

หมายเหต ุ
1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละข้ันตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 

 3. Owner : หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานหลัก/ผู้กำกับตัวชี้วัด 
ในระดับหน่วยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัด ทั้งหมด 5 ข้ันตอน 

10. เป้าหมาย  
 ไตรมาสที่ 2  ถึงข้ันตอนที่ 4 
 ไตรมาสที่ 4  ถึงข้ันตอนที่ 5 
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11. แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  จากการประเมิน
บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน  

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  
 ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
 ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
      14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเข้ารับการประเมินเป็นบคุลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 แบบฟอร์มรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

15. ผู้กำกับตัวชี้วัด  

ระดับกรม กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายขจรศักดิ์ แก้วจรสั 

รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3002 kajohnsak.ddc@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kajohnsak.ddc@gmail.com
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16. ผู้จัดเก็บข้อมลู  
ระดับกรม กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมลู โทรศัพท์ E – mail 
นางสาวสริิโสภาวรรณ รัตนสรูย ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

0 2590 3045 a_sirisopawan@icloud.com 

นางสาวภัทร์ชลิต จันทิมา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานสง่เสรมิและคุ้มครองจริยธรรม 

0 2590 3045 mycailan0811@gmail.com 

นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชต ิ
นักจัดการงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

0 2590 3045 beeform21_karatekan@hotmail.com 

 
17. ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ชื่อผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพท์ E – mail 
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม 

0 2590 3045 khawuthp@gmail.com 

นางสาวสริิโสภาวรรณ รัตนสรูย ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 

0 2590 3045 a_sirisopawan@icloud.com 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 1 
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเข้ารับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน ........................................................................ 

  ประเภทบุคลากร 
  1.    ข้าราชการ 
  2.    พนักงานราชการ 

   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
   ลูกจ้างประจำ  
   ลูกจ้างชั่วคราว 
   ลูกจ้างเหมาบริการ 

 
 

คำชี้แจง  
             1) แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเข้ารับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 พฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง พร้อมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

2) ผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกทุกประเภท ต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

3) ผู้เสนอผลงานพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. คำนำหน้า         นาย   นาง      นางสาว     
2. ช่ือ – นามสกุล ........................................................................................................................................................ 
3. วัน เดือน ปีเกิด .................................................................. อายุ (ปี) ...... ................................................................ 
4. ตำแหน่ง ............................................................................ ระดับ .......................................................................... 
5. กลุ่มงาน ............................................................................ หน่วยงาน ................................................................... 
6. เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................................... เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........ ....................................... 
7. E – mail ................................................................................................................................................................ 
8. ประวัติการทำงาน (อดีต – ปัจจุบัน) 

ระยะเวลา ชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีทำงาน สังกัด ตำแหน่ง ระดับ 

     
     
     
     
     

 
แสดงวิสัยทัศน์ การใช้คตนิำชีวิตท่ีสำคญั (หลักธรรมสำคัญที่ใช้เป็นหลกัในการดำเนินชีวิตอย่างประสบความสุข) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ ์

คำชี้แจง จงอธิบายแสดงให้เห็นชัดเจนในการครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น  

1. พฤติกรรมด้านการครองตน 
................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... ..................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

2. พฤติกรรมด้านการครองคน 
................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................  

3. พฤติกรรมด้านการครองงาน 
................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. ผลงานดีเด่น/ผลงานท่ีได้รับรางวัล/ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม/ผลงานท่ีสมควร
ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) กรมควบคุมโรค โดยเขียน
อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... ..................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
                                                            (ลงช่ือ) ............................................................. ผูป้ระเมิน 

      (............................................................) 
      .............................................................. 

                     ............. /..................... /...................... 
 
ความคิดเห็นของผู้รับรอง 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... ..... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

 
                                                            (ลงช่ือ) ............................................................. ผูร้ับรอง 

    (...............................................................) 
    ................................................................. 

                   ............... /..................... /...................... 
                      (ผู้บังคับบญัชาช้ันต้น) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 
แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน ....................................................................... 

ผู้รับการประเมิน 
ประเภทบุคลากร 

  1.    ข้าราชการ 
  2.    พนักงานราชการ 

   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
   ลูกจ้างประจำ  
   ลูกจ้างชั่วคราว 
   ลูกจ้างเหมาบริการ 

ช่ือ – สกุล ............................................................................................................................. ..................................... 
ตำแหน่ง ..................................................................................... ......... ระดบั ........................................................... 
  
 
 
 

สำหรับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

คำชี้แจง แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
(DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประเมินประวัติและผลงาน
บุคลากร โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มเสนอรายช่ือเข้ารับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์ม
หมายเลข 1  
 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ประกอบด้วย 5 หัวข้อการประเมิน ได้แก่  ครองตน ครองคน ครองงาน  
และผลงานดีเด่น ซึ่งแต่ละข้อมีน้ำหนักคะแนนเท่ากัน คือ 25 คะแนน มีคะแนนรวมสุทธิ 100 คะแนน ทั้งนี้  
ขอให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องใดช่องหนึ่งตามระดับความเห็นของผลงานแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
  เกณฑ์การให้คะแนน 

  5 คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด    
  4 คะแนน   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
  3 คะแนน   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  2 คะแนน   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
  1 คะแนน   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ตารางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
ก. การครองตน  

1 จงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์      
2 พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรบัผิดชอบ      
3 ประหยัดและเกบ็ออม ยึดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      
4 รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ละเว้นต่อการประพฤติช่ัว      
5 ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา      

ข. การครองคน  
1 ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน และผู้มาติดต่องาน 
     

2 ร่วมทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ      
3 ให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ 
     

4 เป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น      
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
5 เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน      

ค. การครองงาน  
1 รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รบัมอบหมาย      
2 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน      
3 ริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน      
4 พากเพียรในการทำงาน และมผีลงานทีเ่ป็นที่น่าพอใจ      
5 คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน      

ง. ผลงานดีเด่น 
1 สามารถปรับตัว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบนหลักเหตุและผล      
2 ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกำหนด      
3 สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร เป็นที่ยอมรับนับถือแก่

บุคคลอื่น 
     

4 ริเริ่มในการพัฒนา ต่อยอดงาน ที่เป็นสิ่งใหม่ ทันสมัย ท้าทาย หรือปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ 

     

5 ผลงานใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก      
 รวมคะแนน 100 คะแนน 

 
 
  
       
                                                              (ลงช่ือ) ............................................................. ผูป้ระเมิน 

       (...........................................................) 
       ............................................................. 

                      .............. /..................... /................... 
                      (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 
แบบฟอร์มรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน ................................................................... 

ประเภทบุคลากร  

  ข้าราชการ 

ช่ือ – สกุล ........................................................................................................................... ........................................ 
ตำแหน่ง .............................................................................................. ระดับ ........................................................... .
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................................................................... .................................. 

ประเภทบุคลากร  

   พนักงานราชการ 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  ลูกจ้างประจำ  
  ลูกจ้างชั่วคราว 
  ลูกจ้างเหมาบริการ     

ช่ือ – สกุล ................................................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง .............................................................................................. ระดับ ............................................................
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................................................................... .................................. 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล       

ตำแหน่ง        

สังกัดหน่วยงาน       

ผลงานดีเด่น/ผลงานท่ีได้รบัรางวัล/ผลงานท่ีเป็นประโยชนต์่อราชการและสังคม/ผลงานท่ีสมควรได้รับการยกย่อง

ให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy) กรมควบคุมโรค 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

 

 

รูปภาพ 

สามารถแนบรูปภาพประกอบการบรรยายตามความเหมาะสม 

พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 – 2570) 
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