


 
สรปุผลการสำรวจความคดิเหน็ด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงาน (ออนไลน)์ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่10-17 สงิหาคม 2563 
สำนักงานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่4 จังหวดัสระบรุี 

จากการสำรวจระดับความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 เป็นการสำรวจระดับความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง พัฒนามาตรการส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ความกว้างของอัตราภาคชั้นมีค่าเท่ากับ 0.75 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75  แปลความหมายว่า  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50  แปลความหมายว่า เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.26  แปลความหมายว่า เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.27 – 4.00  แปลความหมายว่า เห็นด้วยมากที่สุด 

จากผลการประเมินความคิดเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
หน่วยงาน พบว่า 

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ  
 ตารางท่ี 1.1 แสดงข้อมูลด้านเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 37 28 
หญิง 93 72 

รวม 130 100 
จากตารางที่ 1.1 พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72  ส่วนเพศ

ชายร้อยละ 28 
 

 ตารางท่ี 1.2 แสดงข้อมูลด้านอายุ   
อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 

20 -30 ปี 18 14 
31 - 40 ปี 34 26 
41 - 50 ปี 37 28 
51 - 60 ปี 41 32 

รวม 130 100 
  จากตารางที่ 1.2 พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 
รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 28  อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 26 และอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 14 ตามลำดับ 
 
 
 



ตารางท่ี 1.3 แสดงข้อมูลด้านระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 31 24 
ปริญญาตรี 65 50 
ปริญญาโท 33 25 
ปริญญาเอก 1 1 

รวม 130 100 
 จากตารางที่ 1.3 พบว่าบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่สำเร็จระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมา ระดับปริญญาโท ร้อยละ 25 ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 24 และปริญญาเอก ร้อยละ 1 
ตามลำดับ  
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงข้อมูลด้านตำแหน่ง 
ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผู้อำนวยการ 0 0 
รองผู้อำนวยการ 2 2 
หัวหน้ากลุ่มงาน 8 6 
หัวหน้างาน 10 8 
ผู้ปฏิบัติงาน 110 85 

รวม 130 100 
 จากตารางที่ 1.4 พบว่าบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 
85 รองลงมาเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน ร้อยละ 8 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ ่มงาน ร้อยละ 6 และตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ ร้อยละ 2 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 1.5 แสดงข้อมูลกลุ่มงาน/สายงาน 

กลุ่มงาน/สายงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 
สนับสนุน 57 44 
วิชาการ 59 45 
บริการ 12 9 
อ่ืนๆ  2 2 
รวม 130 100 

 จากตารางที่ 1.5 พบว่าบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ เป็นสายงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ45 
รองลงมาสายงานสนับสนุน ร้อยละ 44 และสายงานบริการ ร้อยละ 9 ตามลำดับ 
 

 



 

ตารางท่ี 1.6 แสดงข้อมูลระยะเวลาทำงานในกรมควบคุมโรค 

ระยะเวลาทำงานในกรมควบคุมโรค จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ปี 11 8 
2 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี 27 21 
5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี 26 20 
10 ปีขึ้นไป 66 51 

รวม 130 100 
 จากตารางที่ 1.6 พบวา่บุคลากรที่ตอบแบบสำรวจสว่นใหญ่มีระยะเวลาทำงานในกรมควบคุมโรค 10 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 21,รองลงมา 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 20     
และ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 8 ตามลำดับ



ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย การแปรผล ผลการวิเคราะห์ 
1. หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมมากน้อยเพียงใด 

3.32 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

บุคลากร มีการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในระดับ
มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.32 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัวมากน้อยเพียงใด 

3.31 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

บุคลากร มีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัวในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.31 

3. หน่วยงานของท่าน ไม่มี การเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
มากน้อยเพียงใด 

3.37 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ จากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.37 

4. หน่วยงานของท่านมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมควบคุมโรคมาก
น้อยเพียงใด 

3.34 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมควบคุมโรคในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ 3.34 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

5. หน ่วยงานของท ่านเป ิดโอกาสให ้บ ุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มากน้อยเพียงใด 

3.21 เห็นด้วยมาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 3.21 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใส ในระดับมาก 

6. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด 

3.28 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

บุคลากร ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมในระดับมาก ถึงมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.28 บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส ในระดับมากที่สุด       



ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย การแปรผล ผลการวิเคราะห์ 

7. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

3.22 เห็นด้วยมาก บุคลากร ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.22 บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารมีการบริหารงานอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส ในระดับมาก 

8. ท่านไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัว หรือสั่ง
ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

3.25 เห็นด้วยมาก บุคลากร ไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัว หรือสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ในระดับ3.25 

9. บุคลากรในหน่วยงานท่านไม่มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของส่วนตัว มากน้อยเพียงใด 

3.18 เห็นด้วยมาก บุคลากร ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.18 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไป
ตามหลักการความโปร่งใส ในระดับมาก 

10. ท่านคิดว่าในหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

3.23 เห็นด้วยมาก บุคลากร ไม่มีปัญหาการทุจริต ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.23 
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส 
ผู้บริหารมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ในระดับมาก 

11. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
ปัญหามากน้อยเพียงใด 

3.22 เห็นด้วยมาก บุคลากร ได้รับการแก้ไขปัญหาในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.22 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไป
ตามหลักการความโปร่งใส ผู้บริหารมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล  ในระดับมาก 

12. หน่วยงานของท่านมีการจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี
มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนโดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะ
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับมากน้อยเพียงใด 

3.30 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

บุคลากร มีการจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร
สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.30 บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

 



ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ต่อ) 
ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย การแปรผล ผลการวิเคราะห์ 

13. หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

3.26 เห็นด้วยมาก บุคลากร มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.26 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส ในระดับมาก 

14. หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อนและมีช่องทางท่ีหลากหลายมากน้อยเพียงใด 

3.23 เห็นด้วยมาก บุคลากร มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและมีช่องทางที่หลากหลายในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.23 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส ในระดับมาก 

15. หน่วยงานของท่านมีการให้บริการที่มีความโปร่งใสใน
ขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

3.36 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

บุคลากร มีการให้บริการที่มีความโปร่งใสในขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.36 บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 
3.27 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

หน่วยงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมที่ 3.27 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มใน
การดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

 
 

 

 



ส่วนที่ 3 ข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ประเด็นความคิดเห็น  หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
พร้อมทั้งนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ในข้อใดบ้าง 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การดำเนินการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะพร้อมทั้งนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
4. แผนการดำเนินงาน             
5. การปฏิบัติงาน  
6. การให้บริการ 
7. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
8. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
9. การจัดการข้อร้องเรียนทุจริต 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นด้านปัญหาที่พบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประเด็นความคิดเห็น  หน่วยงานของท่าน มีปัญหาที่พบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในข้อใดบ้าง 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. การปฏิบัติ  
  2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    3. การใช้งบประมาณ 

4. การใช้อำนาจหน้าที่  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. การเปิดเผยข้อมูล  
7. การป้องกันการทุจริต  
8. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
9. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 

 
 
 



ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประเด็นความคิดเห็น  5.1 การควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม (41 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
 1. มีการควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจเยี่ยมทุกปี (22 ราย) 
 2. มีการวางแผนแจ้งเกณฑ์ในการควบคุม กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง (3 ราย) 
 3. ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละระดับ ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ (2 ราย) 
 4. การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
มีการกำกับงานก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  
 ข้อ 1-4 สคร.4 สระบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุม กำกับ  ติดตาม การดำเนินงานให้กิจกรรมต่างๆ
เป็นไปตามเป้าหมายทั้งผลการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และการปฏิบัติงาน โดยมีการควบคุม กำกับ 
ติดตามอย่างต่อเนื่องในระดับต่างๆ ได้แก่  
  - การประชุมคณะกรรมการบริหาร สคร.4 สระบุร ี ทุ กเดือน การประชุมกลุ ่มทุกเดือน           
การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สคร.4 สระบุรี การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การประชุมติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการและการใช้งบประมาณ การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองหน่วยงาน       
การติดตามการรายงานแผนงานโครงการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ Estimate รายไตรมาส เป็นต้น   
  - การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน การรับนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค   
 

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป 
 1. ไม่มีประสิทธิภาพ ขอให้เพ่ิมเติมประเด็นประสิทธิภาพในเรื่องใด ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ 
 2. ควรตรวจสอบจากสภาพความเป็นจริงมากกว่าเอกสาร ขอให้เพิ่มเติมประเด็นเรื ่องที่ให้ตรวจสอบ    
ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ 
 3. ควรมีการควบคุมการใช้งบประมาณ ขอให้เพ่ิมเติมประเด็นการใช้งบประมาณในเรื่องใด  
 4. ควรมีการตรวจเยี่ยมจากส่วนกลาง ขอให้เพ่ิมเติมประเด็นการในการตรวจเยี่ยมเรื่องใด หน่วยงานใด 
 5. จัดตั ้งคณะกรรมการควบคุมติดตามและตรวจเยี ่ยม (2 ราย) ขอให้เพิ ่มเติมคณะกรรมการอะไร          
เป็นคณะกรรมการที่มีในหน่วยงานแล้วหรือเสนอให้ตั้งใหม่ มีบทบาทหน้าที่อย่างไร 
 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
1. หน่วยงานมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่ในระดับดี (7 ราย) 

 
 



ประเด็นความคิดเห็น 5.2  การสร้างการรับรู้  การสื่อสาร การเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม ( 38 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
  1. มกีารสร้างการรับรู้ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของกรมควบคุมโรค และ
หน่วยงานด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์  Line  ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (10 ราย) 
  2. ส่งเสริมให้บุคลากร ศึกษา หรือนำเป็นแบบอย่างดี ในการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป  
  1. ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานนำมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์ (7 ราย) 
เพ่ิมเติมประเด็น ข้อเสนอให้กลุ่มหรืองานที่ยังมีการสื่อสาร การเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่ายเพ่ิมเติม  
  2. มีสื่อเข้าใจง่าย สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สรุปในรูปแบบที่ง่ายและไม่เยอะจนเกินไป (4 ราย) 
เพ่ิมเติม ประเด็นการสื่อสารเรื่องอะไร ใครเป็นผู้สื่อสารผ่านช่องทางใดบ้าง  
  3. ประชุมเพื่อให้เครือข่ายได้เจอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับใช้ให้เป็นแนวทางของ
หน่วยงานเอง (2 ราย) 
  4. ควรใช้สื่อ ช่องทาง รูปแบบที่สามารถเข้าถึงยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
เพ่ิมเติมประเด็นผู้รับบริการงาน/เรื่องอะไร ผู้รับบริการต้องการให้ผู้รับผิดชอบสื่อ ช่องทาง รูปแบบ เพ่ิมเติมอย่างไร 
 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
 1. หน่วยงานมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่ในระดับดี (8 ราย) 

  2. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สรุปในรูปแบบที่ง่ายและไม่เยอะจนเกินไป 
  3. มีการเรียนออนไลน์หรือส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้เป็นประจำ และปัจจุบันการร้องเรียนเยอะ ไม่
ค่อยมีใครเอาตำแหน่งตัวเองมาเสี่ยง 
  4. แจ้งเวียนสรุปให้หน่วยงานภูมิภาคในกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
  5. ประชุมเพื่อให้เครือข่ายได้เจอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับใช้ให้เป็นแนวทางของ
หน่วยงานเอง (2 ราย) 
 

ประเด็นความคิดเห็น 5.3 การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม ( 33 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
  1. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบทุกครั้ง และดำเนินการตามกฎระเบียบ มีบทลงโทษ 
เป็นไปตามระเบียบราชการ จัดอบรมความรู้ระเบียบวินัยข้าราชการ มีการจัดในภาพรวมของส่วนกลางสำหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม่ ทุกปี มีการจัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรใหม่ และมีการประชาสัมพันธ์การกระทำความผิดที่พบ



บ่อยให้เป็นกรณีตัวอย่างงานกฎหมายดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง Line สคร.4 แจ้งเวียน และติดบอร์ดกลุ่ม
พัฒนาองค์กร (12 ราย) 
  2. สื่อสารผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน การประชุมหัวหน้ากลุ่ม ผ่าน line สคร.4 แจ้งเวียน (2 ราย) 
  3. ส่งเสริมบุคลาการหรือมอบรางวัล ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นต้นแบบในหน่วยงานและมอบรางวัล (9 ราย) 
   1. บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาร พ.ศ. 2563  
    - นายวุฒิศักดิ์ รักเดช ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    - นางสาวอักขเรศ เผือกเจริญ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 
   2. บุคลากรดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ได้เงิน 3,000 บาท) 
    - นางวิจิตร เอ่ียมบริสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    - นางสาวปวริศา ยอดมาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2562  
    - กลุ่มท่ี 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
   ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
   ได้แก่ นางสาววราภรณ์  อ้ึงพานิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
    - กลุ่มท่ี 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
   ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
   ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ รักเดช ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    - กลุ่มท่ี 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
   ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนางาน 
   ได้แก่ นางสาวสุรัตน์ เพ็งสมบัติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
    - กลุ่มท่ี 4 ลูกจ้างประจำ 
   ได้แก่ นางสาวดวงพร ศักดี ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 
 

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป  
  1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแแบบอย่างที่ดี (2 ราย) เพ่ิมเติมประเด็น ผู้บริหารระดับใด หรือใคร 
ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างคือการปฏิบัติตัวอย่างไร  
  

ความคิดเห็นอื่นๆ 
  1. ออกเป็นกฎที่เข้มงวดเหมาะสมดีกว่าการสร้างจิตสำนึก เพราะคุณภาพชีวิตและพ้ืนฐาน
ความคิดตลอดจนสามัญสำนึกแต่ละคนไม่เท่ากัน 

 2. หน่วยงานมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่ในระดับดี (7 ราย) 
   



ประเด็นความคิดเห็น 5.4 การสร้างเครือข่าย การจัดชมรมฯภายในและภายนอก   
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม ( 25 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
  1. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดตั้งชมรม /เครือข่าย มีการพบปะกับเครือข่าย เช่น ร่วมงานกีฬา
สาธารณสุข จัดประชุมเครือข่าย เป็นต้น (10 ราย) การดำเนินงานกับเครือข่าย จะมีกิจกรรมที่ต้องพบปะกับ
เครือข่าย เช่น การประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การสนับสนุนติดตามงาน ส่วนเรื่องของงานกีฬาสาธารณสุข 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สคร.4 สระบุรี ติดราชการ เช่น ต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ประชุม อบรม ไม่สามารถเข้าร่วม
แข่งขันตามตารางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อทีม มีค่าใช้จ่ายและเรื่องของการปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ 
  2. หน่วยงานมีการจัดชมรมจริยธรรม (5 ราย ) สคร.4 ได้มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมสมาชิกได้แก่
ทุกคนในหน่วยงานและมีตัวแทนจากทุกกลุ ่มเข้ามามีส ่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม           
ความโปร่งใส ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมดำเนินงาน ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมต่างๆ
กับคณะทำงานได ้
  3. การศึกษาดูงาน มีการจัดอบรม/ประชุมตามนโยบายกรม (3 ราย) หน่วยงานมีการดำเนินงาน
ของกลุ่มต่างๆที่เก่ียวข้อง ดูได้จากแผนงานและกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม/งาน 
 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
1. หน่วยงานมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่ในระดับดี (7 ราย) 
 

ประเด็นความคิดเห็น 5.5 การสร้างนวัตกรรม 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม (27 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
  1. จัดกระบวนการ หรือ ขั้นตอนให้เหมาะสม ไม่ยุ่งยากกับสภาพการปฏิบัติงาน และเอ้ือต่อการ
สร้างงานวิชาการ หรืองานนวัตกรรม (2 ราย) 
  2. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงานภายในและภายนอก กรม  
  3. หน่วยงานมีการสร้างนวัตกรรม (2 ราย)  
  4. มีระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา สร้างเครือข่าย งบประมาณ แผนการพัฒนางานที่ชัดเจน 
  7. มีการนำเสนอผลงานทุกปี  
 

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป 
 1. สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลกับผู้สร้างนวัตกรรม เช่น คำชื่นชม ยกย่องให้ทุกคนในองค์กร นอกองค์กร 
รับทราบ (2 ราย) ขอให้เพ่ิมเติมประเด็น เรื่องท่ียกย่องชมเชย รูปแบบ วิธีการสร้างแรงจูงใจ ในองค์กร นอกองค์กร 



 2. ควรมีการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการทำงาน (7 ราย) ขอให้เพิ่มเติมประเด็นที่ นวัตกรรมใหม่ท่ี
สนใจและเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ต้องการให้สนับสนุน คือ อะไร   
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดศึกษาดูงาน ต้นแบบนวัตกรรม เพ่ือสร้างความคิดต่อยอด หรือมุมมองงานที่กว้างขึ้น 
(2 ราย)  ควรหาวิทยากรมาให้ความรู้/แนะแนวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น หรือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขเหมือนๆกัน (2 ราย) ขอให้เพ่ิมเติมประเด็น นวัตกรรมที่ต้องการสร้างเรื่องอะไร (ต้องเป็นภารกิจ
ของหน่วยงาน) วิทยากรที่แนะนำ สถานที่ศึกษาดูงาน ต้นแบบนวัตกรรมในเรื่องที่ต้องการสร้าง 
 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
1. หน่วยงานมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่ในระดับดี (4 ราย) 

  2. มีนวัตกรรมในการตรวจสอบความโปร่งใส 
  3. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิดและต่อยอดนวัตกรรม โดยไม่ควรขัดแย้งกันเองใน
หน่วยงาน หรือกรณีที่ไม่ตรงกับความคิดเห็น 
  4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสามารถเข้าถึง generation ต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 5.6 การจัดอบรม การศึกษาดูงาน   
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม (11 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
  1. การจัดอบรมสำหรับบุคลากรทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และนำมา
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนางานที่ปฏิบัติ (11 ราย) 
  2. พาไปวัดเพื่อศึกษาธรรมมะและหลักแนวคิดของศาสนา (1 ราย) เน้นบุคลากรทุกระดับ มีการ
วางแผนการอบรม ศึกษาดูงานในรอบปีที่ผ่านมา และดำเนินการในปีถัดไปอย่างสม่ำเสมอ (1 ราย) ขึ้นอยู่กับ
นโยบายและจุดเน้นของกรมควบคุมโรคในการพิจารณาแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
  3. ควรให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่อาจเป็น ปีทุกปี หรือปีเว้นปี เพื่อสร้างความร่วมมือ
และคงสภาพของเครือข่ายให้เหนียวแน่น ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่าย กรณีที่ต้องขอความร่วมมือแบบไม่
เป็นทางการได้ดีมากข้ึน (1 ราย)   
  4. สนับสนุนงบประมาณ (1 ราย)  มีการสำรวจความต้องการประจำปีงบประมาณ  (1 ราย) 
  สคร.4 ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรม จัดอบรม การศึกษาดูงาน ซึ่งมีมา
ต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนาเครือข่าย ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด
ภารกิจของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป  
  1. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ การนำเทคโนโยลีใหม่มาใช้ในการทำงาน (2 ราย) 



  3. พิจารณาความเหมาะสมบุคลากรให้นำมาใช้ปฏิบัติได้จริง วางแผนพัฒนาบุคลากรแตล่ะปีให้ชัดเจน  
   

ความคิดเห็นอื่นๆ 
  1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกปี (2 ราย) 
  2. อยากให้มีการจัดอบรมในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน 
  4.  หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี (8 ราย)  
 

ประเด็นความคิดเห็น 5.7 การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม ( 40 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 
  1. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม การคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ การเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
บุคลากรต่อเนื่อง (8 ราย) 
  2. จัดกิจกรรมต่างๆภายใต้ระเบียบและคู่มือ เพ่ือความถูกต้อง ตรวจสอบได ้(5 ราย) 
  3. มีตักบาตร พาไปทำกิจกรรมเพ่ือสังคม ไปวัดใกล้ๆข้างหน่วยงาน 
   4. มีการจัดกิจกรรม ตามปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิทินคุณธรรม จริยธรรมฯ (2 ราย) 
  5. จัดกิจกรรมปีใหม่ สงกรานต์ เกษียณ ทุกปี สวดมนต์ไหว้พระประจำทุกวันศุกร์ (8 ราย) มีการ
ดำเนินงานทุกปี ยกเว้น ปี 2563 อาจไม่ได้จัดในบางกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และนโยบายการเบิก-จ่าย
งบประมาณบางกิจกรรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป 
  1. พิจารณาตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ขอให้เพ่ิมเติมประเด็นการพิจารณาบทบาทหน้าที่เรื่องใด 
ที่ยังไม่มีความชัดเจน /ผู้รับผิดชอบประกอบด้วยใคร  
  2. สอบถามความต้องการของบุคลากร  ขอให้เพิ่มเติมประเด็นข้อสอบถามความต้องการเรื่องใด  
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วยใคร 
  

ความคิดเห็นอื่นๆ 
  1. หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี (7 ราย) 
  2. จัดงาน od ของ สคร.ทุกๆปี ดำเนินการดี 
  3. มีกิจกรรมสันทนาการ เช่นกีฬา ดนตรี (4 ราย) 
  4. จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหม่ๆ new normal (2 ราย) 



ประเด็นความคิดเห็น 5.8 ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือจัดการปัญหาในหน่วยงานของท่าน 
ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม ( 22 ราย) 
ความคิดเห็นในส่วนที่หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่แล้ว  
  1. ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ด้วยความมีวินัย จิตอาสา บน
พ้ืนฐานตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง 
  2. มีการประเมินผลความพึงพอใจแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ     
  3. มีการทำ focus group เพ่ือหาปัญหา และคิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
  4. สคร.4 สระบุรี เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในหลายรูปแบบ เช่น การประชุมกลุ่ม         
การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สคร.4 สระบุรี ช่องทางรับความคิดเห็นหลากหลายช่องทาง เป็นต้น   
 

ความคิดเห็นที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อให้ขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการสำรวจรอบต่อไป 
  1. ผู้บริหาร ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ในการแสดงออกของการให้ความร่วมมือ ผู้ปฏิบัติเองก็เช่นกัน 
ขอให้เพ่ิมเติมผู้บริหารระดับใด  
  2. เปิดเผยข้อมูลผ่านกลุ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมมากข้ึน 
  3. ควรมีการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้จากสถานที่อ่ืนๆ มีการจัดกิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้อง
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
  1. ให้มีเจ้าหน้าที่ทุก Generation เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของหน่วยงาน 
  2. หน่วยงานมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี (6 ราย)  
  3. มีการลงโทษอย่างจริงจัง      
  4. ต้องมีการเพ่ิมกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น    
 5. เสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน เผยแพร่ชัดเจน 
  6. ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น รับรู้รับฟังปัญหาในทุกระดับ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กรณี
ทำผิดต้องมีมาตรการเบาไปหาหนัก 
  7. ผู้บริหารดำเนินการดีแล้ว 
  8. การสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานต่อบุคลากรทุกคนเท่าเทียมกัน 
  9. มีการให้รางวัลแก่ผู้เป็นแบบอย่าง ปลูกจิตสำนึก เนื่องจากมีบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้ามาขึ้นอยู่กับ
ผู้บังคับบัญชา  
  10. เปิดกล่องให้ร้องเรียนโดยมิให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้อง  
  


