
 

แบบประเมินองค์กรคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปี 2564  
************************** 

 

แบบประเมินองค์กรคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  
ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น      
 (ภาษาอังกฤษ)  The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen 
 

2. สถานที่ตั้ง เลขท่ี 181/37  หมู่ที ่-   ตรอก/ซอย ราชประชา ถนนศรีจันทร์ 
ตำบล ในเมือง   เขต/อำเภอ เมือง 
จังหวัด ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย ์40000   โทรศัพท ์043-222818 ถึง 9 
โทรสาร 043-226164   อีเมล์ odpc07@ddc.mail.go.th เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 
โทรศัพท์ : 043-222818 ถึง 9 โทรสาร : 043-226164 

 

3. วิสัยทัศน ์
“องค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ที่มีระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน เพื่อประชาชน

สุขภาพดี ภายใน ปี 2568” 
 

4. อำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ 

4. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดนเพื่อการ
ป้องกันโรคระหว่างประเทศ  

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

mailto:odpc07@ddc.mail.go.th


ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ของหน่วยงาน 
➢ แนวทางการประเมินตนเองเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมของกรมควบคุมโรค ปี 2564  

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้   

ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ผู้บริหารหน่วยงานประกาศ
เป็นนโยบายดำเนินการ 
องค์กรคุณธรรมและ/หรือ 
หน่วยงานคุณธรรมมีการ
ประกาศข้อตกลงร่วมกันเป็น
ทางการ หรือ เป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 50 % ของ
จำนวนสมาชิกในองค์กร 

ผู้บริหารหน่วยงานประกาศนโยบาย องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ โดย 
     1. ผู้บริหารประกาศนโยบาย องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ในการประชุมราชการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการกับการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร และ 
kick off องค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 22 ตุลาคม 
2563 เวลา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และบริเวณ
หน้าอาคาร 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม 125 
คน และผู้เกษียณจากชมรมแก่นสุข 26 คน 
    ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบาย องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล เดือนมีนาคม 2564 และประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ในวันที่ 9 
มีนาคม 2564 เวลา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

- เอกสารหมายเลข ๑_1.1 การประกาศ
นโยบาย องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข ๑_1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบและ
ประกาศเจตนารมณก์ารป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
- เอกสารหมายเลข ๑_1.3 นโยบายองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ_ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่
อยากทำ 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/119_egKDCBgG1Ai3ChT0qYO6_Nj15K4i
f?usp=sharing 
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ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน มีผู้เข้าร่วม
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ
ประกาศเจตนารมณ์ฯ 182 คน (จาก 205 คน) 
ร้อยละ 88.78 

2. ประชุมชี้แจงนโยบายให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบและเข้าใจภายใต้
คุณธรรมเป้าหมาย“ปัญหาที่
อยากแก”้และ “ความดีที่
อยากทำ” ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาคุณธรรมขององค์กร 
หรือ คุณธรรม 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ชี้แจงนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบและเข้าใจภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีที่อยากทำ” โดย
เน้นคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา ดังนี้ 1. ลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและ
น้ำมันเชื้อเพลิง 2. ลดใช้กระดาษ 3. คัดแยกและ
ลดขยะ 4. มาปฏิบัติงานตรงเวลา 5. บริการด้วย
ความโปร่งใส 6. ปฏิบัติตามกฎจราจร 7. จิตอาสา 
8. ทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ทุกวันพระ 9. 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักสวนครัว
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนไว้กินและจำหน่ายในหน่วยงาน 
10. ร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ประเพณีสำคัญของจังหวัด ๑๑. เปิดเพลงไทยผ่าน
เสียงตามสายทุกเช้า แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
     1. การประชุมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 
๓/๒๕๖4 ในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖4 ณ ห้อง

- เอกสารหมายเลข ๑_2.1 รายงานการ
ประชุม กวป. 9 มีค. 64 
- เอกสารหมายเลข ๑_๒.๒ นโยบายองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ_ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่
อยากทำ 
- เอกสารหมายเลข ๑_๒.๓ รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1bIQfSCkq21vnrhZch8V_k2E3DpnM8C
O9?usp=sharing 
 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1bIQfSCkq21vnrhZch8V_k2E3DpnM8CO9?usp=sharing
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ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
๗ จังหวัดขอนแก่น 
     ๒. การประชุมกลุ่มของแต่ละกลุ่มใน สคร.7 
(12 กลุ่ม) เดือนมีนาคม 2564 โดยหัวหน้ากลุ่ม
ทุกกลุ่มแจ้งบุคลากรในกลุ่มเพ่ือชี้แจงและให้ร่วม
ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้
หน่วยงานเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้
เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากทำ” และยึดมั่นเป็นค่านิยมร่วมสำหรับ
บุคลากรทุกคน โดยเน้นคุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
     ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
ในตอนเช้า 

3. การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
อิงกับคณะทำงานชุดที่มีอยู่ก็ได้
และเพ่ิมเติมหน้าที่ขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมและประเมิน 
ITA 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและประเมิน ITA 
คำสั่งที่ ๙๖/2562 และมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหน่วยงานจึงมีการทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน คำสั่งที่ ๘๐/256๔ 

- เอกสารหมายเลข ๑_๓.1 คำสั่งที่ ๙๖/
2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ 
จังหวัดขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข ๑_๓.๒ คำสั่งที่ ๘๐/
256๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างมาตรฐานความ

   



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

โปร่งใสของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ 
จังหวัดขอนแก่น 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1nqo0mLcEfxTkqZCTdJkvIEfMYVU4bq
uu?usp=sharing 
 

4. แผนขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงานและการ
ประเมิน ITA  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

- จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 โดยใช้งบ
ดำเนินงาน (โครงการ) 89,600 บาท เพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรม และการ
ประเมิน ITA ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น 
- จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 256๔ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

- เอกสารหมายเลข ๑_4.1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๑_4.2 แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1uswMWi4xeYQFuwAYH7pXf7laGWUN
HYCt?usp=sharing 
 

   

5. กิจกรรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในแผนขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงานและการ
ประเมิน ITA ของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

- กลุ่มพัฒนาองค์กรชี้แจงงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ปี 2564 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต ปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ

- เอกสารหมายเลข ๑_๕.1 รายงานการ
ประชุม กวป. 18 ธ.ค.63 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.๒ รายงานการ
ประชุม กวป. 12 ม.ค.64 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1nqo0mLcEfxTkqZCTdJkvIEfMYVU4bquu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqo0mLcEfxTkqZCTdJkvIEfMYVU4bquu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqo0mLcEfxTkqZCTdJkvIEfMYVU4bquu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uswMWi4xeYQFuwAYH7pXf7laGWUNHYCt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uswMWi4xeYQFuwAYH7pXf7laGWUNHYCt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uswMWi4xeYQFuwAYH7pXf7laGWUNHYCt?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

2564 ให้แก่บุคลากร และ
เครือข่าย 

ทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
แก่บุคลากรในท่ีประชุมวางแผนและประเมินผล 
(กวป.) เดอืนละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2563 – 
เดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
- ทุกกลุ่มงานประชุมชี้แจงถ่ายทอดงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ปี 
2564 จากที่ประชุม กวป. แต่ละเดือน แก่
บุคลากรในกลุ่มทุกเดือนตามตัวชี้วัดสำคัญของ
หน่วยงาน (OKRs) 
- ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม วันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการ สคร.๗ เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น ๑ 
อาคาร ๑ กรมควบคุมโรค บุคลากร สคร.๗ 
จำนวน ๑๔ คน เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO con. ณ 
ห้องประชุมลีลาวดี ๑   
- วางแผนเตรียมการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมิน ITA ของหน่วยงานในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ตามกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม 

- เอกสารหมายเลข ๑_๕.๓ รายงานการ
ประชุม กวป. 10 ก.พ.64 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.๔ รายงานการ
ประชุม กวป. 9 ม.ีค.64 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.๕ รายงานการ
ประชุม กวป. 9 เม.ย.64 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.๖ Slide งานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต ปี 2564 ในการประชุม กวป. 
เดือนธันวาคม 2563 - เดือนเมษายน 
2564 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.๗ สรุปรายงานการ
ประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กรเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.8 ลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๔ ผ่าน VDO con. ณ หอ้งประชุมลีลา
วดี ๑  
 - เอกสารหมายเลข ๑_๕.9 รายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและ



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 
2564 
- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 256๓ ในวันที่ 
19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม 41 คน 

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔  
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.10 โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๑_๕.1๑ สรุปรายงาน
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) วันที่ 19 
มิถุนายน 2563     
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1ZGo1uvhvznFTRMcKaWIolQF_1JHzID
wd?usp=sharing 
 

 รวม    
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZGo1uvhvznFTRMcKaWIolQF_1JHzIDwd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZGo1uvhvznFTRMcKaWIolQF_1JHzIDwd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZGo1uvhvznFTRMcKaWIolQF_1JHzIDwd?usp=sharing


ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การกำหนดนโยบายสำคัญ 
โดยสอดแทรกการส่งเสริม
คุณธรรม  
(ยึดหลักศาสนา หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมไทย)  
ลงในโครงการกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน ตามความ
เหมาะสม 

- มีการกำหนดและประกาศเป็นนโยบายสำคัญคือ 
เน้นคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1. ลดใช้
พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ลดใช้
กระดาษ 3. คัดแยกและลดขยะ 4. มาปฏิบัติงาน
ตรงเวลา 5. บริการด้วยความโปร่งใส 6. ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 7. จิตอาสา 8. ทำบุญตักบาตร 
และสวดมนต์ทุกวันพระ 9. ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยปลูกพืชผักสวนครัวหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน
ไว้กินและจำหน่ายในหน่วยงาน 10. ร่วมกิจกรรม
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประเพณีสำคัญของจังหวัด 
๑๑. เปิดเพลงไทยผ่านเสียงตามสายทุกเช้า แต่ง
กายผ้าไทยทุกวันศุกร์  
- มีการกำหนดกิจกรรมในโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมี 9 กิจกรรม ได้แก่ 
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประชุมราชการ
คณะทำงานฯ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ไทย ประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินหน่วยงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ประเมินหน่วยงานคุณธรรมและ

- เอกสารหมายเลข ๒_๑.๑ นโยบายองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ_ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่
อยากทำ 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑.๒ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑.๓ แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข 2_1.4 กิจกรรมชมรมใน 
สคร7 
- เอกสารหมายเลข 2_1.5 กิจกรรม kick 
off องค์กรแห่งความสุข บูรณาการกับงาน
จริยธรรมจิตอาสา 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1k6NJKLHstnK7fSTELQJMTkAhrxwCDB
6L?usp=sharing 
 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1k6NJKLHstnK7fSTELQJMTkAhrxwCDB6L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6NJKLHstnK7fSTELQJMTkAhrxwCDB6L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k6NJKLHstnK7fSTELQJMTkAhrxwCDB6L?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความโปร่งใส (ITA) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Show & Share (ตลาดนัดความดี), เรียนรู้
อาชีพ) กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การฝึกจิต สร้างความสุขในการทำงาน ร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมกรมควบคุม
โรค ซ่ึงดำเนนิกิจกรรมบูรณาการไปกับกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น กิจกรรมสร้างความ
ผูกพันในองค์กร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรและวัดผลองค์กร เป็น
ต้น 
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 256๔ สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย 
9 โครงการ 45 กิจกรรม โดยเป็นโครงการและ
กิจกรรมที่สอดแทรกไปกับภารกิจของทุกกลุ่มงาน
ในหน่วยงาน 
- มีการดำเนินงานชมรมในหน่วยงาน 6 ชมรม 
ได้แก่ ชมรมจริยธรรม ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชมรมกีฬาและสันทนาการ ชมรม English Club 
ชมรมแก่นสุข และชมรม Happy Run 

2. หน่วยงาน หรือ องค์กร
ภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน 
หรือภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 
มาร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม
คุณธรรม เพ่ิมขึ้น 

มีหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๗ ร่วม
ดำเนินการและสนับสนุนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน โดยจากปีที่ผ่านมามีการตักบาตร
ในวันจันทร์แรกของเดือน ร่วมพิธีสำคัญของจังหวัด 
(เช่น งานยุทธหัตถี กิจกรรมวันราชประชาสมาสัย
กับนิคมโนนสมบูรณ์ เป็นต้น) กับหน่วยงาน
เครือข่ายจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนราชการ 
ได้แก่ สสจ. สสอ. รพ. ผู้ว่าราชการ เทศบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ศูนย์
อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต และร่วมออกหน่วยแพทย์ 
พอสว. จังหวัดขอนแก่น กับเครือข่ายทุกภาคส่วน
ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ก็ดำเนินการเช่นเดิม
และเพ่ิมเติมในส่วนของ 
   - การจัดกิจกรรมแข่งกีฬาศูนย์วิชาการเขต
สุขภาพที่ ๗ ในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 
สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหน่วยงานใน
พ้ืนที่เข้าร่วม 17 หน่วยงาน จาก 4 จังหวัดในเขต
สุขภาพที่ ๗ ซึ่งหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมเพ่ิม คือ 
สสจ.ร้อยเอ็ด สสจ.กาฬสินธุ์ สสจ.มหาสารคาม 
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น และ

- เอกสารหมายเลข 2_๒.๑ ภาพกิจกรรมการ
ร่วมดำเนินงานและสนับสนุนงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/17G31ZEM-
ONzZmaORKPYoCboV7cjZ1UTv?usp=s
haring 
 

   

https://drive.google.com/drive/folders/17G31ZEM-ONzZmaORKPYoCboV7cjZ1UTv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17G31ZEM-ONzZmaORKPYoCboV7cjZ1UTv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17G31ZEM-ONzZmaORKPYoCboV7cjZ1UTv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17G31ZEM-ONzZmaORKPYoCboV7cjZ1UTv?usp=sharing
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ศูนย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งเป็นการ
แข่งขันกีฬาและเดินขบวนรณรงค์เพ่ือสุขภาพ 
   - กิจกรรมทอดกฐินและจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดป่าจันดีสุทธาวาส ใน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม 

3. การพัฒนากลไกการ
ดำเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรมในหน่วยงาน 

พัฒนากลไกการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงานโดย 
   - มีการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 
2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 
2564 ดำเนินงานตามแผน และกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือพัฒนางาน และประชุมหารืองานเป็นระยะ 
   - มีการดำเนินงานผ่านชมรมครอบคลุมทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ชมรมจริยธรรม ชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง ชมรมกีฬาและสันทนาการ 

- เอกสารหมายเลข ๒_๓.๑ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.2 แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.๓ ผลการ
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ๒ 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.๔ ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ๒ 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.๕ สรุปรายงานการ
ประชุมราชการคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม
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ชมรม English Club ชมรมแก่นสุข และชมรม 
Happy Run 
   - กำหนดให้รางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม รางวัล
หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมฯ เป็นส่วนหนึ่งใน
ตัวชี้วัดผลงานเด่นระดับบุคคลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   - พัฒนางาน R2R ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เรื่อง การสำรวจ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการกับ
การสื่อสารการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของบุคลากรสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จัดทำโครง
ร่างแล้ว (บทที่ ๑-๓) และอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานต่อไป 

จริยธรรมและสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น วันที่ 22 ตุลาคม 2563  
- เอกสารหมายเลข 2_3.6 กิจกรรมชมรมใน 
สคร.7 ขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.๗ Slide แนว
ทางการดำเนินงาน OD และหลักการถ่าย
ระดับตัวชี้วัดลงสู่บุคคล 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.๘ Template 
ผลงานเด่นระดับบุคคล_ผลงานที่สามารถ
สร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัล 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_3.๙ โครงร่างและ
เครื่องมือวิจัย R2R เรื่องการสำรวจทักษะการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการกับการ
สื่อสารการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของบุคลากรสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1EUL6bGUt9xA_Bm6DP8DxpQcDZqCp
ul_k?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1EUL6bGUt9xA_Bm6DP8DxpQcDZqCpul_k?usp=sharing
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4. บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับ
การอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกัน 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดย 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการฝึกจิต สร้างความสุขในการทำงาน 
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน ๒๕63 ณ วัดป่าทรัพย์
ทวีธรรมมาราม จังหวัดนครราชสีมา บุคลากร
ผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน เป็นการฝึกปฏิบัติและ
การทำกิจกรรมจิตอาสา วิทยากรคือพระอาจารย์
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม ภาพรวมค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=3.77, 
S.D=0.34) 
   - กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร kick off องค์กรแห่งความสุข และ “โฮม
บุญ งานกฐินของพวกเราชาว สคร.7 ขอนแก่น” 
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น  
   - กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าจันดี
สุทธาวาส บ้านโสกน้ำขุ่น ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
   - ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 

- เอกสารหมายเลข ๒_4.1 สรุปรายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการฝึกจิต สร้างความสุขในการ
ทำงาน วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 
- เอกสารหมายเลข ๒_4.๒ ภาพกิจกรรม 
kick off องค์กรแห่งความสุข บูรณาการกับ
งานจริยธรรมจิตอาสา วันที่ 22, 25 ตุลาคม 
2563 
- เอกสารหมายเลข ๒_4.๓ ลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๔ ผ่าน VDO con. ณ หอ้งประชุมลีลา
วดี ๑   
- เอกสารหมายเลข ๒_4.๔ กิจกรรมออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
ขอนแก่น ปี 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_4.๕ ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 ณ วัดป่าวิเวกธรรม  
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๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการ 
สคร.๗ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเมินจัน
ทวิมล ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมควบคุมโรค บุคลากร 
สคร.๗ จำนวน ๑๔ คน เข้ารว่มประชุมผ่าน VDO 
con. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑   
   - กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกบูธให้สุข
ศึกษาแก่ประชาชน เรื่องการป้องกันโรค COVID-
19 โรควัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ จำนวน 14 คน โดยมีจำนวนประชาชนที่มา
รับบริการ 200 คน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 
   - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา โดยทำบุญถวายเทียนพรรษา 
ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัย 9,770 บาท ณ วัดป่า
วิเวกธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ๔๑ คน 

https://drive.google.com/drive/folders
/172xDCvw0Xc7RkNiKjUF-fBP-
2xleyHHO?usp=sharing 
 

5. บุคลากรในหน่วยงาน ให้
ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม 
หรือ โครงการที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น โดยเข้าร่วมกิจกรรม
มากขึ้น เช่น 
   - ผู้เข้าร่วมประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ

- เอกสารหมายเลข ๒_๕.1 รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปี 
2564 

   

https://drive.google.com/drive/folders/172xDCvw0Xc7RkNiKjUF-fBP-2xleyHHO?usp=sharing
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แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 182 คน (จาก 205 
คน) ร้อยละ 88.78 ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มี
บุคลากรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 16 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 65 คน (ร้อยละ 31.55)  
   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร kick off องค์กรแห่งความสุข 
และ “โฮมบุญ งานกฐินของพวกเราชาว สคร.7 
ขอนแก่น” จิตอาสา ในวันที่ 22 และ ๒๕ ตุลาคม 
2563 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น และวัดป่าจันดีสุทธาวาส อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 125 คน 
   - ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 
สคร.7 ขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DPC7 
KK Zero Tolerance)” ประจำปี 2564 ณ ห้อง
ประชุมอาคาร 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวน 184 คน (จาก 205 คน) ร้อยละ 89.7    

- เอกสารหมายเลข ๒_๕.2 รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2563 
- เอกสารหมายเลข ๒_๕.๓ ภาพกิจกรรม 
kick off องค์กรแห่งความสุข บูรณาการกับ
งานจริยธรรมจิตอาสา วันที่ 22, 25 ตุลาคม 
2563 
- เอกสารหมายเลข ๒_๕.๔ รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต สคร.7 
ขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ปี 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๕.๕ ข่าว
ประชาสัมพันธ์พิธีประกาศเจตนารมณ์ต้าน
ทุจริต สคร.7 ขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต ปี 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๕.๖ กิจกรรมออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
ขอนแก่น ปี 2564 
- เอกสารหมายเลข 2_๕.๗ ภาพกิจกรรมสวด
มนต ์เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวัน
พระในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข 2_๕.๘ กิจกรรมบริจาค
โลหิตของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - ผู้เข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปี 
2564 จำนวน ๑๔ คน 
   - ผู้เข้าร่วมสวดมนต์/ฟังธรรม/ปฏิบัติ 
ธรรม 140 คน 
   - ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ปี 2564 จำนวน  ๑0 
คน 
   - กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า/ทุน ผู้ขาดแคลน/สถาน
สงเคราะห ์ปี 2564 จำนวน 20 คน 
   - มีบุคลากรในหน่วยงานพัฒนางาน R2R ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน เรื่อง การสำรวจทักษะการคิดวิเคราะห์
ตามหลักโยนิโสมนสิการกับการสื่อสารการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งได้จัดทำโครงร่างแล้ว (บทที่ ๑-๓) 
และอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ซึ่ง
มีบุคลากรให้ความสนใจและความร่วมมือในการ
ดำเนินงานทุกกลุ่มงาน  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยทำบุญถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัย ณ วัดป่า
วิเวกธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

- เอกสารหมายเลข 2_๕.๙ กิจกรรมบริจาค
สิ่งของแก่โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 
- เอกสารหมายเลข 2_๕.๑๐ โครงร่างและ
เครื่องมือวิจัย R2R เรื่องการสำรวจทักษะการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการกับการ
สื่อสารการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของบุคลากรสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข 2_๕.๑๑ ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 ณ วัดป่าวิเวกธรรม 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1qzZUSx1Oe0M9jy_vCDiJy-
TXPx_zZMcV?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qzZUSx1Oe0M9jy_vCDiJy-TXPx_zZMcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qzZUSx1Oe0M9jy_vCDiJy-TXPx_zZMcV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qzZUSx1Oe0M9jy_vCDiJy-TXPx_zZMcV?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ขอนแก่น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จำนวน 
๔๑ คน 

6. หน่วยงานให้การสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สคร.7 ขอนแก่น ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
   - กำหนดปฏิทินวันสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ปีงบประมาณ 2564 และกำหนดให้แต่ละกลุ่ม
งานเวียนเป็นเจ้าภาพในการไปร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวกับเครือข่ายจังหวัด โดยมี 14 วัน 
   - กำหนดให้มปีฏิทินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ 
เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวันพระใน
หน่วยงาน ปี 2564 โดยให้แต่ละกลุ่มงานเวียน
เป็นเจ้าภาพในสวดมนต์ 
   - กำหนดและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และสนับสนุนรถใน
การไปรับส่งบุคลากรที่ร่วมออกหน่วย ปี 2564 
จำนวน 6 ครั้ง (ออกหน่วยแล้ว 2 ครั้ง คือ วันที่ 
18 มีนาคม 2564 และ 22 เมษายน ๒๕๖๔) 

- เอกสารหมายเลข 2_6.1 บันทึกส่งกำหนด
ปฏิทินวันสำคัญกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 
2564 
- เอกสารหมายเลข 2_6.๒ บันทึกแจ้งปฏิทิน
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และ
สนทนาธรรม ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๖.๓ กิจกรรมออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
ขอนแก่น ปี 2564 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1QbDOT933QBw84_hBzY4fcYzrtIAkh-
AI?usp=sharing 
 

   

7. บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วม
หรือสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี 2564 ดังนี ้
   - วันที่ 1 ต.ค.63 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 คน 

เอกสารหมายเลข 2_๗.๑ ภาพกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ปีงบประมาณ 2564 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1QbDOT933QBw84_hBzY4fcYzrtIAkh-AI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QbDOT933QBw84_hBzY4fcYzrtIAkh-AI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QbDOT933QBw84_hBzY4fcYzrtIAkh-AI?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - วันที่ 13 ต.ค.63 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 5 คน 
   - วันที่ 21 ต.ค.63 วันมหิดลและวันสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี  5 คน    
   - วันที่ 23 ต.ค.63 วันปิยมหาราช 5 คน 
   - วันที่ 5 ธ.ค.63 วันพ่อแห่งชาติ 5 คน     
   - วันที่ 18 ม.ค.6๔ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 5 คน 
   - วันที่ ๓๑ มี.ค.6๔ วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ
วันข้าราชการพลเรือน 5 คน 
   - วันที่ 6 เม.ย.6๔ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ ์5 คน 
   - กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนา
ธรรม ทุกวันพระในหน่วยงาน ปี 2564 จำนวน 5 
วันพระ ได้แก่ 2 ต.ค.63 9 ต.ค.๖๓ ๑๖ ต.ค.๖๓ 
๖ พ.ย.๖๓ และ ๖ ม.ค.๖๔ ตอ่มาเนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงงด
การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 140 คน 

เอกสารหมายเลข 2_๗.๒ ภาพกิจกรรมสวด
มนต ์เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวัน
พระในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๗.๓ กิจกรรมออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
ขอนแก่น ปี 2564 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1nbZgEfQkb99HwfzduCtvC-
504JR1ak9s?usp=sharing 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1nbZgEfQkb99HwfzduCtvC-504JR1ak9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nbZgEfQkb99HwfzduCtvC-504JR1ak9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nbZgEfQkb99HwfzduCtvC-504JR1ak9s?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

   - บุคลากรเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. 2 ครั้ง วันที่ 18 มีนาคม 2564 และ 22 
เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ คน  

8. เครือข่ายได้รับการพัฒนาให้
เป็น หน่วยงานคุณธรรม 

หน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๗ ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม ซึ่งร่วม
ดำเนินงานและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรม ได้แก่ สสจ.ขอนแก่น สสจ.ร้อยเอ็ด สสจ.
กาฬสินธุ์ สสจ.มหาสารคาม เครือข่าย รพ.ใน
จังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
นิคมโนนสมบูรณ์ ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ ๗ 
ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร ศูนย์วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม และภาคประชาชน โดยมีกิจกรรม
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม เช่น 
- กิจกรรมทอดกฐินและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม ณ วัดป่าจันดีสุทธาวาส ในวันที่ 25 
ตุลาคม 2563 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม 
- กิจกรรมแข่งกีฬาศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ ๗ ใน
วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นท่ีเข้าร่วม 

- เอกสารหมายเลข 2_๘.๑ ภาพกิจกรรมการ
ร่วมดำเนินงานและสนับสนุนงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1ZUQlZXtbsPab7rJgnuQfcx1Wi0YBkd
wK?usp=sharing 
 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1ZUQlZXtbsPab7rJgnuQfcx1Wi0YBkdwK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZUQlZXtbsPab7rJgnuQfcx1Wi0YBkdwK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZUQlZXtbsPab7rJgnuQfcx1Wi0YBkdwK?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

17 หน่วยงาน จาก 4 จังหวดัในเขตสุขภาพที่ ๗ 
ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาและเดินขบวนรณรงค์เพ่ือ
สุขภาพ 
- กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม หมู่ 9 
บ้านนาดี ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 
- งานพิธีเทิดทูนสถาบัน พิธีสำคัญของจังหวัด (เช่น 
งานยุทธหัตถี กจิกรรมวันราชประชาสมาสัยกับ
นิคมโนนสมบูรณ์) และทำบุญตักบาตร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายจังหวัด 

9. การจัดระบบติดตาม และ
รายงานประเมินผล 

จัดระบบติดตาม รายงานประเมินผล โดย 
   - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ตามระบบ ESM กรม
ควบคุมโรค   
   - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๔ โดยกลุ่ม
พัฒนาองค์กร และรายงานในการประชุม กวป. ทุก

- เอกสารหมายเลข ๒_๙.1 ภาพรายงานผล
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ในระบบ ESM กรม
ควบคุมโรค   
- เอกสารหมายเลข ๒_๙.๒ เอกสารการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ ในการประชุม กวป. ทุก
เดือน 
- เอกสารหมายเลข ๒_๙.๓ ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 

   



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

เดือน และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 และ 
12 เดือน แก่ผู้บริหาร 
   - ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรด้านบริบท 
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต โดยใช้ CIPP Model ต่อการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนตุลาคม-เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือนำไปพัฒนางานต่อไป 
   - สำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีละ 2 
ครั้ง โดยปี 2564 สำรวจครั้งที่ ๑ ในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ โดยใช้แบบสำรวจตามกรมควบคุมโรค ผล
การสำรวจ ร้อยละ 82.07  

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ๒ รายงาน
ผู้บริหาร 
- เอกสารหมายเลข ๒_๙.๔ ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของบุคลากรโดยใช้ CIPP 
Model ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
สคร.ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข ๒_๙.๕ ผลการสำรวจ
คิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 
ครั้งที่ ๑ 
- เอกสารหมายเลข ๒_๙.๖ Slide ผลการ
สำรวจคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปี 
2562-2564 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/12hR_iRr-M80bFfcD-
BFkoZ1GMUxRjt4A?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/12hR_iRr-M80bFfcD-BFkoZ1GMUxRjt4A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12hR_iRr-M80bFfcD-BFkoZ1GMUxRjt4A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12hR_iRr-M80bFfcD-BFkoZ1GMUxRjt4A?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
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10. การดำเนินงานตามแผนเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและ
พฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลง 

- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานตามแผนงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ปี 2564 ที่
ชัดเจน และดำเนินงานตามแผน ติดตามและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในการประชุม กวป. การประชุมกลุ่มงาน และ
จัดทำหนังสือแจ้งผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาองค์กร
ตามเป้าหมายคือ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
ด้วย CIPP Model เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
- ประกาศนโยบายสำคัญหน่วยงาน องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และ
พฤติกรรมภายใต้เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” และยึดมั่นเป็นค่านิยม
ร่วมสำหรับบุคลากรทุกคน ได้แก่ 1. ลดใช้พลังงาน
ด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ลดใช้กระดาษ 3. 
คัดแยกและลดขยะ 4. มาปฏิบัติงานตรงเวลา 5. 
บริการด้วยความโปร่งใส 6. ปฏิบัติตามกฎจราจร 
7. จิตอาสา 

- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๑ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.2 แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๓ ผลการ
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ๒ 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๔ ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ๒ รายงาน
ผู้บริหาร 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๕ เอกสารการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ ในการประชุม กวป. ทุก
เดือน 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๖ สรุปรายงาน
การประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กรเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

   



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
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8. ทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ทุกวันพระ 9. 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักสวนครัว
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนไว้กินและจำหน่ายในหน่วยงาน 
10. ร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ประเพณีสำคัญของจังหวัด ๑๑. เปิดเพลงไทยผ่าน
เสียงตามสายทุกเช้า แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร 

- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๗ ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของบุคลากรโดยใช้ CIPP 
Model ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
สคร.ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๐.๘ การประกาศ
นโยบายสำคัญของหน่วยงาน 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1I2anfKs2h2v8gaDVLDPJuMAuWmB-
1FGS?usp=sharing 
 

11. การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
ของสมาชิกทุกระดับในองค์กร 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือนำไปสู่
คุณธรรมเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดย 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณธรรมจริยธรรมฯ ใน
การประชุม กวป. ทุกเดือน โดยมีหัวข้อการพัฒนา
งานคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตในการ
ประชุมทุกเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) 
   - จัดประชุมศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
ระหว่าง สคร.7 ขอนแก่น และ สคร.๙ 
นครราชสีมา ได้แก่ งาน Happiness งาน

- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.1 รายงานการ
ประชุม กวป. 18 ธ.ค.63 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.๒ รายงานการ
ประชุม กวป. 12 ม.ค.64 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.๓ รายงานการ
ประชุม กวป. 10 ก.พ.64 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.๔ รายงานการ
ประชุม กวป. 9 มี.ค.64 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.5 รายงานการ
ประชุม กวป. 9 เม.ย.64 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1I2anfKs2h2v8gaDVLDPJuMAuWmB-1FGS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I2anfKs2h2v8gaDVLDPJuMAuWmB-1FGS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I2anfKs2h2v8gaDVLDPJuMAuWmB-1FGS?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
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จริยธรรมและความโปร่งใส งาน HRD งาน PMS 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ
ประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพองค์กร และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ใหม่จากหน่วยงานอื่น ใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สคร.๙ 
นครราชสีมา 
   - กิจกรรมศึกษาดูงานที่บ้านบุคลากรแบบอย่าง
ของสมาชิกชมรมเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลเมือง
พะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม ๑๙ คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานของชมรม
ทั้ง 6 ชมรมในหน่วยงาน โดยผ่านช่องทาง Line 
และเพจชมรม ทั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปลูกหรือผลิตสินค้าในครัวเรือนมาขาย และการ
แลกเปลี่ยนสินค้าของสมาชิก 
- กิจกรรม Show and Share โดยสาธิตการทำ
น้ำยาล้างจานและน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมัก
มะกรูดแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยประธานชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง ในงาน kick off องค์กรแห่ง

- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.๖ รายงานการ
ประชุมศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
ระหว่าง สคร.7 ขอนแก่น และ สคร.๙ 
นครราชสีมา วันที่ 11 ก.พ.64 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.๗ ข่าว
ประชาสัมพันธ์การประชุมศึกษาดูงานพัฒนา
คุณภาพองค์กรระหว่าง สคร.7 ขอนแก่น 
และ สคร.๙ นครราชสีมา วันที่ 11 ก.พ.64 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๑.๘ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานการทำเศรษฐกิจ
พอเพียงที่บ้านบุคลากรแบบอย่างของสมาชิก
ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 
- เอกสารหมายเลข 2_๑๑.๙ กิจกรรมชมรม
ใน สคร.7 ขอนแก่น 
- เอกสารหมายเลข 2_๑๑.๑๐ ภาพกิจกรรม 
Show and Share การทำน้ำยาล้างจานและ
น้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักมะกรูด วันที่ 
22 ตุลาคม 2563  
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1F4p6s1bxWE4giUZBcFVcvjslsUgussPL
?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1F4p6s1bxWE4giUZBcFVcvjslsUgussPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F4p6s1bxWE4giUZBcFVcvjslsUgussPL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F4p6s1bxWE4giUZBcFVcvjslsUgussPL?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความสุข บูรณาการกับงานจริยธรรมและจิตอาสา 
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ สคร.7 ขอนแก่น 

 
 

12. จัดกระบวนการยกย่อง เชิดชู 
บุคคลที่ทำความดี หรือ
หน่วยงานโครงการ กิจกรรม
ดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ 

- มีการจัดกระบวนการคัดลือกบุคคลดีเด่น เช่น 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมฯ โดยให้แต่ละกลุ่มส่งรายชื่อ
เพ่ือคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และส่งเข้าประกวดต่อไป โดยมีการจัดทำใบ
ประกาศ และมอบให้บุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือทำ
ความดีในการประชุม กวป. โดยมีผู้อำนวยการเป็น
ผู้มอบใบประกาศ 
   - จัดทำใบประกาศนียบัตรและมอบให้กับ
บุคลากรผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และ SQ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน ในการประชุม
หน่วยงานวันที่ 27 เมษายน ๒๕๖๔ 
   - กำหนดให้รางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม รางวัล
หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมฯ เป็นส่วนหนึ่งใน
ตัวชี้วัดผลงานเด่นระดับบุคคลเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- เอกสารหมายเลข 2_๑๒.๑ ภาพกิจกรรม
การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี หรือ
กิจกรรมดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ 
- เอกสารหมายเลข 2_๑๒.๒ หนังสือส่ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2563 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๒.๓ Slide แนว
ทางการดำเนินงาน OD และหลักการถ่าย
ระดับตัวชี้วัดลงสู่บุคคล 
- เอกสารหมายเลข ๒_๑๒.๔ Template 
ผลงานเด่นระดับบุคคล_ผลงานที่สามารถ
สร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัล 2564 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/135PQkYbYniBxlWvRPf67DqxcrKhZIqC
o?usp=sharing 
 

   

 รวม    
 ดำเนินการตามกิจกรรมตามเกณฑ์ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  (ข้อ 1-5) ด้วย 

https://drive.google.com/drive/folders/135PQkYbYniBxlWvRPf67DqxcrKhZIqCo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/135PQkYbYniBxlWvRPf67DqxcrKhZIqCo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/135PQkYbYniBxlWvRPf67DqxcrKhZIqCo?usp=sharing


ระดับท่ี 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การประกาศยกย่อง เชิดชู 
บุคคลที่ทำความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 

- มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่น 
สคร.7 ขอนแก่น ข้าราชการดีเด่น บุคลากรดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุม กวป. โดย
ผู้อำนวยการเป็นผู้มอบ และมอบใบ
ประกาศนียบัตรแกบุ่คลากรผู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
และ SQ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน 
ในการประชุมหน่วยงานวันที่ 27 เมษายน ๒๕๖๔ 
- ใช้ผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งใน Template ตัวชี้วัด
ผลงานเด่นระดับบุคคล สคร.7 ขอนแก่น 
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- ยกย่องเชิดชูผู้ทำความดี เช่น ผู้ร่วมบริจาคทำบุญ
ต่างๆ กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรแบบอย่างการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านทาง Line กลุม่
ของสคร. Line ชมรม และเพจชมรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง และรวมถึงจัดกิจกรรมดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านของบุคลากรแบบอย่าง
การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- เอกสารหมายเลข ๓_๑.๑ ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิด
ชูบุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
- เอกสารหมายเลข ๓_๑.๒ Slide แนว
ทางการดำเนินงาน OD และหลักการถ่าย
ระดับตัวชี้วัดลงสู่บุคคล 
- เอกสารหมายเลข ๓_๑.๓ Template 
ผลงานเด่นระดับบุคคล_ผลงานที่สามารถ
สร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัล 2564 
- เอกสารหมายเลข ๓_๑.๔ ภาพกิจกรรมการ
ยกย่องเชิดชูผู้ทำความดีใน Social Media 
ของ สคร.ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1w8tZu8pg_se2gNDKcoScW975uDq80
X-p?usp=sharing 
 
 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1w8tZu8pg_se2gNDKcoScW975uDq80X-p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w8tZu8pg_se2gNDKcoScW975uDq80X-p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w8tZu8pg_se2gNDKcoScW975uDq80X-p?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

2. การประกาศหน่วยงาน 
โครงการ กิจกรรมดีเด่นในการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจน
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม 
ฯลฯ 

- การประกาศผลรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ที่ สคร.7 ได้รับรางวัล
หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 
โดยเผยแพร่รางวัลและผลงานในที่ประชุม กวป. 
ของหน่วยงาน 
- การนำเสนอกิจกรรมดีเด่นที่เป็นแบบอย่างด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การทำน้ำยาล้างจานจากน้ำ
หมักชีวภาพของชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ประชุมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร และ kick off องค์กรแห่งความสุข 
กิจกรรม “โฮมบุญ งานกฐินของพวกเราชาว สคร.
7 ขอนแก่น” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการ
ทำเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกชมรมเศรษฐกิจ
พอเพียง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่บ้าน
บุคลากรแบบอย่างของสมาชิกชมรมเศรษฐกิจ
พอเพียง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโนน
สะอาด ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๙ คน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ดังกล่าวใน line กลุ่มของ สคร. และ line ชมรม 

- เอกสารหมายเลข 3_2.1 ภาพการประกาศ
หน่วยงาน กจิกรรมดีเด่นในการส่งเสริม
คุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรม 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1zJnckE2wXw2v3zVmKjceMw_EPKLjZ-
38?usp=sharing 
 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1zJnckE2wXw2v3zVmKjceMw_EPKLjZ-38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zJnckE2wXw2v3zVmKjceMw_EPKLjZ-38?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zJnckE2wXw2v3zVmKjceMw_EPKLjZ-38?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ทุกกิจกรรมที่สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

- นำเสนอผลงาน การประเมินผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
: กรณีศึกษาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น แก่เครือข่ายสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี ๗,๘,๙ และ ๑๐ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.7, 
8, 9 และ 10 ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน 
- การนำเสนอผลงานการพัฒนางานด้านคุณธรรม
จริยธรรมของ สคร.7 ขอนแก่น ในการประชุม
ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กรระหว่าง สคร.7 
ขอนแก่น และ สคร.๙ นครราชสีมา เพ่ือให้
บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
องค์กรทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนางานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากหน่วยงาน
อ่ืน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สคร.๙ 
นครราชสีมา 
- กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.7 ขอนแก่น นำเสนอ
ผลงานเรื่อง การรวมกลุ่มชมรมขับเคลื่อนความสุข
บุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 

เอกสารหมายเลข 3_๓.1 รายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาองค์กร 
สคร.7,8,9 และ 10 
วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 (หัวข้อ 2.4 
หน้า 21) 
เอกสารหมายเลข 3_๓.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
พัฒนาองค์กร สคร.7,8,9 และ 10 วันที่ 15 
– 16 ตุลาคม 2563 
- เอกสารหมายเลข ๓_๓.๓ รายงานการ
ประชุมศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร
ระหว่าง สคร.7 ขอนแก่น และ สคร.๙ 
นครราชสีมา วันที่ 11 ก.พ.64 
- เอกสารหมายเลข ๓_๓.๔ ข่าว
ประชาสัมพันธ์การประชุมศึกษาดูงานพัฒนา
คุณภาพองค์กรระหว่าง สคร.7 ขอนแก่น 
และ สคร.๙ นครราชสีมา วันที่ 11 ก.พ.64 
- เอกสารหมายเลข ๓_๓.๕ ข่าว
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานการ
รวมกลุ่มชมรมขับเคลื่อนความสุขบุคลากร 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

   



ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
กรุงเทพมหานคร ในงาน HR Innovation Award 
2020 
- อยู่ระหว่างพัฒนางาน R2R ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดย
ดำเนินงาน R2R เรื่อง การสำรวจทักษะการคิด
วิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการกับการสื่อสาร
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จัดทำโครงร่างแล้ว (บทที่ 
๑-๓) อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จของผลงานใน
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพร่ผลงาน
แก่บุคคลภายนอกและเครือข่ายต่อไป  

กรุงเทพมหานคร ในงาน HR Innovation 
Award 2020 
- เอกสารหมายเลข ๓_๓.๖ ผลงานการ
รวมกลุ่มชมรมขับเคลื่อนความสุขบุคลากร 
สคร.๗ เพ่ือนำเสนอในงาน HR Innovation 
Award 2020 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
- เอกสารหมายเลข ๓_๓.๗ Slide ผลงานการ
รวมกลุ่มชมรมขับเคลื่อนความสุขบุคลากร 
สคร.7 เพ่ือนำเสนอในงาน HR Innovation 
Award 2020 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
- เอกสารหมายเลข ๓_๓.๘ โครงร่างและ
เครื่องมือวิจัย R2R เรื่องการสำรวจทักษะการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการกับการ
สื่อสารการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของบุคลากรสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1UkRzxGb30tENHTtL3GwQ10ZhuYtyiP
16?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UkRzxGb30tENHTtL3GwQ10ZhuYtyiP16?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UkRzxGb30tENHTtL3GwQ10ZhuYtyiP16?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UkRzxGb30tENHTtL3GwQ10ZhuYtyiP16?usp=sharing


ลำดับ หัวข้อ กิจกรรม/ การดำเนินการ หลักฐาน ผลประเมินตนเอง หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. ผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 
80% ขึ้นไป 

มีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ๑๐๐% และรายงานผู้บริหารรับทราบ 

- เอกสารหมายเลข ๓_๔.๑ แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
- เอกสารหมายเลข ๓_๔.๒ ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ๒ รายงาน
ผู้บริหาร 
- เอกสารหมายเลข ๓_๔.๓ รายงานสรุปผล
การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 
ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 256๔ ไตรมาส 
๒ รายงานผู้บริหาร 
 
https://drive.google.com/drive/folders
/1bu9lxPOucrw8hRjxl6KGKI221YVp9mi
L?usp=sharing 
 

   

 รวม    
 ดำเนินการตามกิจกรรมตามเกณฑ์  

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ 1 – 5) ด้วย 
ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม (ข้อ 1 – 12 ) ด้วย 
ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ 1 – 4 ) ด้วย 

https://drive.google.com/drive/folders/1bu9lxPOucrw8hRjxl6KGKI221YVp9miL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bu9lxPOucrw8hRjxl6KGKI221YVp9miL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bu9lxPOucrw8hRjxl6KGKI221YVp9miL?usp=sharing


หมายเหตุ 
1. ให้นำผลการดำเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบนั มาตอบแบบประเมิน 
2. ให้ระบุหลักฐานในการทำกิจกรรมหรือการดำเนินการ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่าย หนังสือ ใบประกาศ ฯลฯ และทำเปน็ลิงค์แนบในช่อง “หลักฐาน” ของแต่ละข้อ 
 


