
แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาตร์ คุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สุจิตรา อังคศรีทองกุล

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 ณ เดอ คาวาล ิคาซ่า รสีอร์ท โรงแรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



1. ทบทวนที่มาของแผนยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และต่อตา้นการทจุรติ

กรมควบคมุโรค  พ.ศ. 2560 – 2564

2. ตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และต่อตา้นการทจุริต

กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. แนวทางการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

และต่อตา้นการทจุรติ กรมควบคมุโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูก่ารปฏบิตัิ

ประเด็นน าเสนอ



1. ทบทวนที่มาของแผนยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

และต่อตา้นการทจุรติ กรมควบคมุโรค  พ.ศ. 2560 – 2564

ประเด็นน าเสนอ



4



ความเชื่อมโยงแผนยุทธ์ศาสตร์ การส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550,2560 
(มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ข้าราชการ หรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปราม
ทุจรติประพฤติมิชอบ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ระเบียบส านักนายกรัฐมณตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

พ.ศ.2550

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 หมวด 5 (การรักษาจรรยาข้าราชการ 
มาตรา 78) ข้อบังคับด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
ตามมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2550 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
(มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลักการพื้นฐานของแผน)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจรติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
พ.ศ.2559-2564 (คุณธรรมน าการพัฒนา สร้างสังคมคุณธรรม 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และประเทศไทย 4.0)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) (เน้น องค์กรคุณธรรม/OG/ITA/MOPH)

ระบบราชการ 4.0 
(ยึดหลักธรรมาภิบาล)

แผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คสช.
ที่  49/2559 ปี พ.ศ.2560-2564

แผนยุทธ์ศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค 

(พ.ศ.2560-2564)

แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามทุจรติ
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 
2560-2564) (องค์กรหลักด้านสุขภาพ รวมพลังเพื่อประชาชนสุขภาพดี)



สรุปภาพรวม 4 มิติของ BSC

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

13 เป้าประสงค(์Goals) 

18 ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI)



กรมควบคุมโรค 

(ปี2560-2564)

เป้าประสงคข์อง

แผนยทุธศาสตร์

ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ต่อตา้นการทุจริต

1. บุคลากรของกรมควบคุมโรคได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับ

2. มีบุคลากรดีเด่น  หน่วยงานดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เป็นต้นแบบ
และเป็นที่ยอมรับ

3.หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกแห่งได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม

4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม



จุดเน้นการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  

กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 – 2564
1.การด าเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม   

ความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2564

ปี 2562 เป้าหมายร้อยละ 80 ด าเนินการได้ร้อยละ  87.80

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค(ITA)

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค

ประจ าปี  2560 ร้อยละ 88.96 อันดับที่   3 ของกระทรวงสาธารณสุข   
ประจ าปี  2561 ร้อยละ  86.52 อันดับที่   6 ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปี  2562 ร้อยละ  85.92 อันดับที่ 13 ของกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นทีพ่บ

• การใชท้รพัยส์ินของทาง

ราชการ  

• การใชง้บประมาณ 

• การแกไ้ขปัญหาการทุจริต

• การใชอ้ านาจ



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

แผนท่ียุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน์ เป็นกรมคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลักดันเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการให้ได้ตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
มิติ 1 

ประสิทธิ

ผล เป้าประสงค์1.1 หน่วยงานในสังกัดกรมน ายุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์1.2 ประชาชนได้รับบริการผลิตภัณฑ์งาน
วิชาการและบริการของกรมควบคุมโรคตาม

มาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์1.3ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของกรม
ควบคุมโรค ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่

ก าหนดในแต่ละปี
ตามพันธกิจ

มิติ 2     
คุณภาพ

การ
ให้บริการ

เป้าประสงค์1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ภาพลักษณ์ท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน

ทุจริตของกรมควบคุมโรค

เป้าประสงค์2.1 เครือข่ายภายในประเทศมีความพึงพอใจ ต่อความร่วมมือ 
และ/หรือข้อตกลงกับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์2.2 เครือข่ายระหว่างประเทศมีความพึงพอใจ ต่อความร่วมมือ 
และ/หรือข้อตกลง กับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใสตรวจสอบได้

เป้าประสงค์2.3 เครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานสังกัดกรมมีส่วนร่วม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด โปร่งใสตรวจสอบได้มิติ 3
ประสิทธิ
ภาพของ
การปฏิบัติ
ราชการ

เป้าประสงค์3.1 กลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์3.2 ระบบบริหารสินทรัพย์ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
การสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตมีมาตรฐาน

เป้าประสงค์3.3การจัดการองค์ความรู้และ/หรือ นวัตกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของกรมมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

มิติ 4 การ
พัฒนา
องค์การ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์การ เป็นกรมคุณธรรมให้มีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ 4.1 หน่วยงานในสังกัดกรมเป็นองค์กรคุณธรรม เป้าประสงค์4.2 บุคลากรทุกระดับ
มีขีดสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพคุ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

และการต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์4.3 ฐานข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานสากล



วิสัยทัศน์………………………………………..

เป็นกรมคุณธรรม 

มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล 

ภายในปี พ.ศ.2564

นิยามความหมายของวิสัยทัศน์

กรมควบคุมโรคมุ่งเน้นจะเป็นกรมคุณธรรม 

ด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริต 

สูภ่ารกิจงานวิชาการและบริการของกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีความพึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

ภายในปี พ.ศ. 2564



หลักคิด
ผลักดัน บูรณาการเชิงนโยบาย บนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 

สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการกรมควบคุมโรค 
ทั้งในการด าเนินการความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  (ด้านบุคคล งาน การเงิน 
การคลัง งบประมาณ) และสินทรัพย์ (ท่ีดิน อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ท่ีส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร) จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์การ ข้อมูลให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพ 
บุคลากรทุกระดับยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป



หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
หมายถึง : หน่วยงานในสังกัดกรมฯ    

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน



หมายเหตุ: 
1. ศูนย์นวัตกรรมด้านสขุภาพและปอ้งกันควบคมุโรค 

ให้ด าเนินการและประเมินผลในภาพรวมร่วมกบั
กองนวัตกรรมและวิจัย

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สมุทรปราการ ให้ด าเนินการและประเมินผลในภาพรวม
ร่วมกับสถาบันราชประชาสมาสยั

3. กองป้องกันการบาดเจ็บให้ด าเนินการและประเมินผลในภาพรวมร่วมกับกองโรค
ไม่ติดต่อ

 หน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง 
จ านวน 31 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1) ส านักงานเลขานุการกรม 2) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4) กองกฎหมาย 5) กองควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 6) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 7) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
8) กองบริหารการคลัง 9) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
10) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11) กองระบาดวิทยา 
12) กองโรคติดต่อทั่วไป 13) กองโรคติดต่อน าโดยแมลง 
14) กองโรคไม่ติดต่อ 15) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
16) กองวัณโรค 17) สถาบันบ าราศนราดูร 18) สถาบันราชประชา
สมาสัย 19) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
และ 20 - 31) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12

หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเป็นการภายใน จ านวน 10 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
2) กองนวัตกรรมและวิจัย 3) กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน 
4) ศูนย์สารสนเทศ 5) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
6) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 
7) ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8) ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9) ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 
10) ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



2. ตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และต่อตา้นการทจุรติ

กรมควบคมุโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นน าเสนอ



มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4. เป้าประสงค์

4. ตัวชี้วัด



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.
การผลักดันเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 

สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าประสงค์ (Goals)

1.1 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
น ายุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุม
โรค พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ

1.2 ประชาชนได้รับบรกิารผลติภัณฑ์งานวิชาการ
และบริการของกรมควบคุมโรคที่ได้
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจรติ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
น ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและต่อต้าน
การทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560- 2564 ไปสู่การปฏบิัติ

1.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค

ไม่ได้ถ่ายทอด KPI นี้ให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ

น าน้ าหนัก KPI นี้ไปกระจายใน KPI อื่น ในมติิที่ 1 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.
การผลักดันเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 

สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าประสงค์ (Goals)

1.3 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และต่อต้านการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ที่ดี 
ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตของกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

1.3.1 ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
ของกรมควบคุมโรคที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

หน่วยงานท่ีต้ังในกรมฯ ประเมินภาพรวมที่กรมฯ
ด าเนนิการโดยคณะท างาน IT กรมฯ

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพลักษณ์ทีด่ ี
ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและต่อต้านการทุจรติ 
ของกรมควบคุมโรค

หน่วยงานที่ต้ังในกรมฯ ประเมินภาพรวมที่กรมฯ 

ด าเนินการโดยคณะท างานสื่อสารฯ กรม)



มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3. เป้าประสงค์

3. ตัวชี้วัด



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครอืข่ายภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรมจรยิธรรมและต่อต้านการทุจรติ

เป้าประสงค์ (Goals)

2.1 เครือข่ายภายในประเทศ มคีวามพึงพอใจ 
ต่อความร่วมมือและ/หรือข้อตกลง กับหน่วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม
จรยิธรรม ต่อต้านการทุจรติ ทีโ่ปร่งใส 
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

2.1.1 ร้อยละความพงึพอใจของเครือข่าย
ภายในประเทศ ที่มคีวามร่วมมอื และ/หรือ
ข้อตกลง กับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจรยิธรรม 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

หน่วยงานใด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไม่มกีิจกรรม การท าความร่วมมือ และ/หรือ

ข้อตกลงกับเครือข่ายภายในประเทศ

ไม่ต้องด าเนินการ KPI นี้ 

น าน้ าหนัก KPI นี้ กระจายใน KPI อื่น ในมติิที่ 2 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครอืข่ายภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรมจรยิธรรมและต่อต้านการทุจรติ

เป้าประสงค์ (Goals)

2.2 เครือข่ายระหว่างประเทศมคีวามพึงพอใจ ต่อ
ความร่วมมอื และ/หรือข้อตกลง กับหน่วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม
จรยิธรรมต่อต้านการทุจรติ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

2.2.1 ร้อยละความพงึพอใจของเครือข่ายระหว่างประเทศ ที่
มคีวามร่วมและ/หรือข้อตกลง กับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุม
โรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจรยิธรรม 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

หน่วยงานใด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไม่มกีิจกรรม การท าความร่วมมอื และ/หรือ

ข้อตกลงกับเครือข่ายระหว่างประเทศ

ไม่ต้องด าเนินการ KPI นี้ 

น าน้ าหนัก KPI นี้ กระจายใน KPI อื่น ในมติิที่ 2 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครอืข่ายภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ (Goals)

2.3 เครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานสังกัดกรม
ควบคุมโรค มสี่วนร่วมและ/หรือสนับสนุน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ต่อต้านการทุจรติ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

2.3.1 ร้อยละของเครือข่ายภายในและภายนอก
หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคมสี่วนร่วม และ/หรือ
สนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตรยิ์และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
ต่อต้านการทุจรติ



มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3. เป้าประสงค์

6. ตัวชี้วัด



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ การจัดการ
เทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองค์ความรู้/นวัตกรรม
ให้มีประสิทธภิาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์ (Goals)

3.1 กลไก และระบบการบรหิารจัดการทรัพยากร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
มมีาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนใหห้น่วยงาน
ด าเนนิงานผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ควบคุมโรค (ประเมินตามแบบประเมนิ ITA)

3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า  
สายอาชีพ (Career Path) ในสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุน แล้วเสร็จในแต่ละปี

ไม่ได้ถ่ายทอด KPI นี้ให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ

น าน้ าหนัก KPI นี้ไปกระจายใน KPI อื่น ในมิติท่ี 3

กองบค. รับผิดชอบภาพรวมกรมฯ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ 
การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองค์ความรู้/นวัตกรรม

ให้มีประสิทธภิาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์ (Goals)

3.2 ระบบบริหารสินทรัพย์ และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การสื่อสาร ด้านคุณธรรมจรยิธรรม
และต่อต้านการทุจริต มมีาตรฐาน

ตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators)

3.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการลดพลังงานใน
หน่วยงานสังกัดกรม

3.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการลดกระดาษใน
หน่วยงาน สังกัดกรม

3.2.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนินโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

หน่วยงานที่ตั้งในกรมฯ ประเมินภาพรวมที่กรมฯ 

ด าเนินการโดยคณะท างานกรมฯ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ 
การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/การสื่อสาร และจัดการองค์ความรู้/นวัตกรรม

ให้มีประสิทธภิาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์ (Goals)

3.3 การจัดการองค์ความรู้และ/หรือ นวัตกรรม
ด้านคุณธรรมจรยิธรรมและต่อต้านการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค มปีระสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

3.3.1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ที่มีองค์ความรู้และ/หรือ นวัตกรรม
ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและต่อต้านการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค ที่มปีระสิทธิภาพได้
มาตรฐาน

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ผลิตผลงาน
นวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพได้มาตรฐาน อันทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
จรยิธรรมและต่อต้านการทุจริตตามนยิามของกรมควบคุมโรค



มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3. เป้าประสงค์

5. ตัวชี้วัด



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองคก์าร เป็นกรมคุณธรรม ให้มีคุณภาพ 
มขีีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อตา้นการทุจรติ

เป้าประสงค์ (Goals)

4.1 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เป็น
องค์กรคุณธรรม

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของค่าดัชนคีวามสุข 
(Happinometer) ในหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค

4.1.2 ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์การ เป็นกรมคุณธรรม ให้มีคุณภาพ 
มขีีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ (Goals)

4.2 บุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับมีขีด
สมรรถนะสูง เป็นมอือาชีพ บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จรยิธรรม และต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

4.2.1 ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับ 
มสีมรรถนหลัก (MOPH) ตามมาตรฐาน
แต่ละต าแหน่งที่กรมควบคุมโรคก าหนด

4.2.2 ร้อยละของบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม
จรยิธรรม และต่อต้านการทุจริต
ของกรมควบคุมโรค  ที่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์การ เป็นกรมคุณธรรม ให้มีคุณภาพ 
มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ (Goals)

4.3 ฐานข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

4.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
กรมควบคุมโรคท่ีมีต่อข้อมูลข่าวสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค



ตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และผู้ก ากับตัวชี้วัด
-ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (MILESTONE) แบ่งเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน 

-แบ่งเป็น  6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



3. แนวทางการผลกัดนั ขบัเคลื่อนแผนการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และต่อตา้นการทจุรติ

กรมควบคมุโรค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูก่ารปฏบิตัิ

ประเด็นน าเสนอ



แนวทางการขบัเคลือ่นดา้นคุณธรรม จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต

1. ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564) 

2. ขับเคล่ือนนโยบาย“กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”(DDC ZERO TOLERANCE)
3. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมกรมควบคุมโรค
4. รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมประจ าชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
5. สร้างผู้น าและทีมแกนน าแบบอย่างเพ่ือเสริมสร้างบุคลากรดีเด่นต้นแบบ

และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้านจริยธรรม คุณธรรม
6. พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมและน าไปปฏิบัติให้เกิดผล
7. สร้างความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับภาคส่วนต่างๆ
8. ก ากับ ติดตามและประเมินผลงานจริงจังและต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน 



แนวทางการผลักดัน และขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ

1. กลุ่มพัฒนาองค์กร รับผิดชอบภาพรวม ใช้กระบวนการ PMS ในการกระจายความ
รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัด ขับเคล่ือนงานโดยผนวกแนวคิดด้านหลักคุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติงานตามภารกิจวิชาการและบริการของหน่วยงาน  
โดยมีคณะกรรมการและ/หรือคณะท างานหน่วยงาน ร่วมรับผิดชอบ

2. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินตนเองตามแผนฯและตัวช้ีวัดท่ีก าหนด เพ่ือทราบประเด็น
ในการขับเคล่ือนและพัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ท่ีก าหนด

3. จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของ BSC 
ใช้แผนท่ียุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร

4. ควรจัดท าโครงการร่มใหญ่ ก าหนดกิจกรรมหลักๆ ให้ครอบคลุมกับประเด็นยุทธศาสตร์
ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ท่ีต้องถูกวัด ทั้ง 4 มิติของ BSC 



แนวทางการผลักดัน และขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จและไม่ส าเร็จ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป น าเสนอให้ผู้บริหารลงนามรับทราบ
จัดส่งผลงานในภาพรวมให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
เพ่ือสรุปภาพรวมกรมฯ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานภาพรวมของกรมฯต่อไป

6. คณะกรรมการจริยธรรม กรมฯ เย่ียมติดตามเสริมพลังช่วงต้นปีและก่อนส้ินปีงบประมาณ 
เพ่ือ รับทราบแนวทางปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน

7. กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค สนับสนุนงาน ข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร 
เสริมสร้างความรู้ แบบประเมินฯ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติ จัดการประกวดฯ ยกย่องชมเชย
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ฯลฯ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต)

8. กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ขับเคล่ือนงานโดยคณะกรรมการ/คณะท างานกรมฯ
(ผู้แทนท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด กองต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

แผนท่ียุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน์ เป็นกรมคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลักดันเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการให้ได้ตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
มิติ 1 

ประสิทธิ

ผล เป้าประสงค์1.1 หน่วยงานในสังกัดกรมน ายุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์1.2 ประชาชนได้รับบริการผลิตภัณฑ์งาน
วิชาการและบริการของกรมควบคุมโรคตาม

มาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์1.3ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของกรม
ควบคุมโรค ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่

ก าหนดในแต่ละปี
ตามพันธกิจ

มิติ 2     
คุณภาพ

การ
ให้บริการ

เป้าประสงค์1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ภาพลักษณ์ท่ีดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน

ทุจริตของกรมควบคุมโรค

เป้าประสงค์2.1 เครือข่ายภายในประเทศมีความพึงพอใจ ต่อความร่วมมือ 
และ/หรือข้อตกลงกับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์2.2 เครือข่ายระหว่างประเทศมีความพึงพอใจ ต่อความร่วมมือ 
และ/หรือข้อตกลง กับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใสตรวจสอบได้

เป้าประสงค์2.3 เครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานสังกัดกรมมีส่วนร่วม
และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด โปร่งใสตรวจสอบได้มิติ 3
ประสิทธิ
ภาพของ
การปฏิบัติ
ราชการ

เป้าประสงค์3.1 กลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์3.2 ระบบบริหารสินทรัพย์ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
การสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตมีมาตรฐาน

เป้าประสงค์3.3การจัดการองค์ความรู้และ/หรือ นวัตกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของกรมมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

มิติ 4 การ
พัฒนา
องค์การ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์การ เป็นกรมคุณธรรมให้มีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ 4.1 หน่วยงานในสังกัดกรมเป็นองค์กรคุณธรรม เป้าประสงค์4.2 บุคลากรทุกระดับ
มีขีดสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพคุ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

และการต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์4.3 ฐานข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานสากล



ตัวอย่าง …… โครงการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ของ……………(ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเมินความพึงพอของประชาชนต่อภาพลักษณ์ที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตฯ

 ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ กับเครือข่ายภายในประเทศ ในการด าเนินการ
ท าความร่วมมือ และ/หรือข้อตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ

ประเมินความพึงพอใจ ของเครือข่ายภายในประเทศ ที่มีความร่วมมือ และ/หรือข้อตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้



ตัวอย่าง …… โครงการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ของ……………(ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ กับเครือข่ายระหว่างประเทศ ในการท าความร่วมมือ 
และ/หรือข้อตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ

ประเมินความพึงพอใจ เครือข่ายภายในประเทศ ที่มีความร่วมมือ และ/หรือข้อตกลงในภารกิจวิชาการและบริการ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

จัดกิจกรรมสนับสนุน และมีส่วนร่วม กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมต่อต้านการทุจริตกับเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน

พัฒนากลไก และระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (คน งาน เงิน อุปรณ์ต่างฯ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต ให้ได้ตามมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเมินตามแบบประเมิน ITA)

จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน



ตัวอย่าง …… โครงการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ของ……………(ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ (อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ) ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- จัดท าและด าเนินการตามมาตรการลดพลังงาน (พลงังานดา้นไฟฟ้า และพลงังานดา้นน ้ามนัเช้ือเพลงิ)
- จัดท าและด าเนินการตามมาตรการการลดกระดาษ

ประเมนิผลการลดพลังงานและลดกระดาษ

ด าเนินการตามแนวทางการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ 
(Data Consolidation and Data Visualization)

จัดท าองคค์วามรู้และ/หรือ นวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมฯ

ประเมินตามตามแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมฯ



ตัวอย่าง …… โครงการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ของ……………(ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้บุคลากรในองค์กรตามแนวทางการสร้างความสุข (Happinometer)

ประเมินความส าเร็จของค่าดัชนีความสุข (Happinometer) ในหน่วยงาน

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (MOPH) ให้บุคลากรบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

ประเมินสมรรถนหลัก (MOPH) ตามมาตรฐานแต่ละต าแหน่งที่กรมควบคุมโรคก าหนด

ประเมินบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต

จัดท า และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรได้รับทราบ

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตที่จัดท าและเผยแพร่



การประกวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.บุคคลดีเด่น

2. เรื่องเล่า

3.หน่วยงานดีเด่น

4.หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ



1. ผู้บริหารหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายด าเนินการ องค์กรคุณธรรมและ/หรือ หน่วยงานคณุธรรม
มีการประกาศข้อตกลงร่วมกันเป็นทางการ หรือ เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 50 % 
ของจ านวนสมาชิกในองค์กร

2. ประชุมชี้แจงนโยบายใหบุ้คลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาท่ีอยากแก้”และ“ความดีที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร 
หรือ คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

3. การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคล่ือนแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. กิจกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจในแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่บุคลากร และเครือข่าย

เกณฑ์องค์กรคุณธรรม ระดบัที่ 1 องคก์รสง่เสรมิคุณธรรม



1. การก าหนดนโยบายส าคัญ โดยสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม (ยึดหลักศาสนา หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการกิจกรรมตา่งๆของหน่วยงาน ตามความเหมาะสม

2. หน่วยงาน หรือ องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือ ภาคีเครือข่าย อ่ืนๆ
มาร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรม เพ่ิมขึ้น

3. การพัฒนากลไกการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมในหนว่ยงาน
4. บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกัน
5. บุคลากรในหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม หรือ โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน 
6. หน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

7. หน่วยงาน หรอื องคก์รภาครฐั หรอืองคก์รเอกชน หรอื ภาคเีครอืขา่ย อื่น  าาร่วาาอืสนบัสนุน
ส่งเสราิคุณธรรา เพิา่ขึ้น

เกณฑ์องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม



8.   การพัฒนากลไกการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมในหนว่ยงาน
9.   บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน
10. บุคลากรในหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
11. หน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์
12. บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมหรือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์
13. เครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้เป็น หน่วยงานคุณธรรม
14. การจัดระบบติดตาม และรายงานประเมินผล
15. การด าเนินงานตาาแผนเพือ่ส่งเสราิใหเ้กิดคุณธรราและพฤตกิรราทีเ่ปลีย่นแปลง 

เกณฑ์องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม



16. การจัดกิจกรรมรณรงค์ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันของสมาชิกทุกระดับในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ือน าไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย

17. จัดกระบวนการยกยอ่ง เชิดชู บุคคลที่ท าความดี หรือหน่วยงาน โครงการ กิจกรรมดีเด่น 
ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ 

หมายเหตุ : ด าเนินการตามกิจกรรมตามเกณฑ์ ระดับท่ี 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
(ข้อ 1-5) ด้วย

เกณฑ์องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม



หมายเหตุ : ด าเนินการตามกิจกรรมตามเกณฑ์ 
ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ 1-5) ด้วย
ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ข้อ 1-17) ด้วย
ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมตน้แบบ (1-4)

1. การประกาศยกย่อง เชิดชู บุคคลท่ีท าความดีจนเป็นแบบอย่างได้
2. การประกาศหน่วยงาน โครงการ กิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 

จนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ 
3. การถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมทุกกิจกรรม

ทีส่ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้
4. ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 80% ข้ึนไป

เกณฑ์องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี 3 องค์กรคุณธรรม



ค าถามค่ะ



ขอบคุณค่ะ

Please ! Call
สจุติรา องัคศรทีองกลุ

Tel. 08-1484-3953
Sujitra.u@gmail.com

mailto:Sujitra.u@gmail.com

