


แบบฟอร์มหมายเลข 2 
แผนปฏิบัติิราชการด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สถานที่ตั้ง 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวจุลจิลา หินจำปา, นางสาวิตรี  นอ้ยศรี  โทรศัพท์ 043 222818-9 ต่อ 1 

โครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 26 กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 27,100 บาท 

 
ยุทธศาสตร์/ 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

ของโครงการ/ กิจกรรม 
กลุ่มงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา กตัญญู มาเปน็คุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต 
1. ประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต 
ปีงบประมาณ 2566 

เพื่อสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมและ
การต่อต้านการทุจรติ 
และจัดทำแผนปฏบิัติ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต สคร.ที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2566 
อย่างมีส่วนร่วม  

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

- คณะกรรมการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของ
หน่วยงาน จำนวน 
50 คน เข้าร่วม
จัดทำแผน 

- บุคลากรของหน่วยงานมี
ความเข้าใจทิศทางการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน  
- แผนปฏิบัติการฯ 1 ฉบับ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ 
และสามารถปฏิบัตไิด้จริง  

3,000      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

2. กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์
ไทย 
   - ร่วมพิธีเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์
ไทย 
   - สวดมนต์ทุกวัน
พระทีห่น่วยงาน 
   - ทำบุญตักบาตรใน
วันสำคัญ 
   - ร่วมพิธีทางศาสนา
ในวันสำคัญ 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักใน
ความสำคญัของชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ และ
ธำรงรักษา สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของไทย 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่
บริหารทั่วไป 

- บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 120 คน 

- บุคลากรมีจติสำนึก 
จงรักภักดีในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของไทย 

-      

3. ปันน้ำใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี
ส่วนร่วมในการแบ่งปัน 
ด้วยการบริจาค ทรัพย์
สิ่งของ เสื้อผ้า และ
สิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ใน
การช่วยเหลือสังคม 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป/ 
กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 150 คน 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม  

-      

4. ยกย่องเชิดชูคนดี/
บุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

เพื่อยกย่องเชิดชูคนดี
และบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/ งาน
การ
เจ้าหน้าท่ี 

- บุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2 คน 
- บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 30 คน 

ประกาศเกยีรตคิุณและสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้กับ
บุคลากรต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต และคนที่ทำความด ี

-      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

5. กิจกรรมส่งเสริม
การนำคุณธรรม 5 
ประการ ได้แก่ 
พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตญัญู มา
เป็นคุณค่าหลักในการ
ดำเนินชีวิต 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
นำคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา กตัญญู 
มาเป็นคณุค่าหลักในการ
ดำเนินชีวิต 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 80 คน 

บุคลากรปฏิบัตตินภายใต้
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
และกตญัญ ู

-      

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคณุธรรม ส่งเสริมพื้นท่ีสังคม / สาธารณะ ท้ังที่เป็นพ้ืนท่ีกายภาพ หรือพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน์ โดยใหม้ีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมคณุธรรม การทำความดีอยา่งเป็นระบบตั้งแต่
ระดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
6. มีการเผยแพร่
ข้อมูลด้านองค์กร
คุณธรรมต่อสาธารณะ 
โดยช่องทางสื่อ
ออนไลน์ และเว็บไซต ์

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูดา้น
องค์กรคุณธรรมต่อ
สาธารณะ โดยช่องทาง
สื่อออนไลน์ และ
เว็บไซต ์

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลด้านองค์กร
คุณธรรมต่อ
สาธารณะผ่าน
ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ และ
เว็บไซต ์

หน่วยงานเครือข่ายและ
ประชาชนทราบข้อมูลด้าน
องค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และ
เว็บไซต ์

-      

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคณุธรรมหรือการทำความดีทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคณุธรรมจริยธรรมของตน ท้ังที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
7. จิตอาสาและ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม 
   - พัฒนาวัด 
โรงเรียน และชุมชน 
   - ปลูกต้นไม ้
   - บริจาคโลหิต 

เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้
ทำความดี มีจติสำนึก 
ตามคณุธรรมป้าหมาย 5 
ประการ ได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา 
และกตญัญู โดยเน้นการ
ทำความดีด้านการ
อนุรักษ์รัพยากร

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่
บริหารทั่วไป 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 196 คน 

ปลูกจติสำนึกของบุคลากร
ตามคณุธรรมป้าหมาย 5 
ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา และกตัญญู 
และเน้นด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2,440      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คณุธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 
8. ประกาศนโยบาย
องค์กรส่งเสริม
มาตรการการประหยัด 
พลังงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนรู้
คุณธรรม และเสริมสร้าง
วินัยการใช้ทรัพยากร
การใช้วัสดุสำนักงาน
อย่างประหยดั 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 60 คน 

บุคลากรให้ความสำคัญการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่าง
ประหยดั 

-      

9. ฝึกจิตสร้างความสุข
ในการทำงาน 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาในการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทาง
ศาสนา ให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย และทุก
กลุ่ม 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 30 คน 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและปฏิบตัิตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา ให้เป็น
คนดีมีคณุธรรม 

10,000      

10. สวนผักปันสุข เพื่อเสรมิสร้าง
บรรยากาศที่ดีต่อองค์กร 
โดยนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินงาน 

ทุกกลุ่ม บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 40 คน 

มีสวนผักในหน่วยงานเพื่อ
แบ่งปันผลผลิตให้บคุลากรไป
กิน และเป็นมมุพักผ่อนในช่วง
พักกลางวันและหลังเลิกงาน 

-      

11. กิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพ 

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ออก
กำลังกายเป็นประจำ 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่
บริหารทั่วไป 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 196 คน 

บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ออกกำลังกายเป็น
ประจำ 
 
 
 

-      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
12. ประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เพื่อประเมินองค์กร
คุณธรรมตามเกณฑ์กรม
ควบคุมโรค 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

รายงานผลการ
ประเมินองค์กร
คุณธรรม 1 ฉบับ 
และหลักฐาน
ประกอบการ
ประเมินฯ  

หน่วยงานมีผลการประเมิน
องค์กรคุณธรรมอยู่ในระดับ
องค์กรคุณธรรต้นแบบ 

-      

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
13. สื่อสารแนวทาง
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) 

เพื่อสื่อสารแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) แก่
บุคลากร 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่
บริหารทั่วไป 

บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม 40 คน 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจแนวทางการประเมิน 
ITA 

6,000      

14. ประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) 

เพื่อประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ตาม
เกณฑ ์

ทุกกลุ่มงาน บุคลากรของ
หน่วยงานประเมิน 
ITA ตามจำนวน
เป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการประเมิน ITA ของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

-      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
15. ถอดบทเรียน
องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 

เพื่อถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

- บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 30 คน 
- สรุปบทเรยีน 1 
ฉบับ 

สรุปบทเรียนจากการ
ดำเนินงานองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในปีถัดไป 

3,000      

16. การคัดเลือกคนดี
และผลงานของ
หน่วยงานอย่าง
โปร่งใส ยุติธรรม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
คัดเลือกคนดีและผลงาน
ของหน่วยงานใหโ้ปร่งใส 
ยุติธรรม ปราศจากอคติ 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

บุคลากรไดร้ับการ
คัดเลือกเป็นคนดี 
2 คน 

มีระบบการคัดเลือกคนดแีละ
ผลงานของหน่วยงานทีโ่ปร่งใส 
ยุติธรรม ปราศจากอคติ และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

-      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

ปราศจากอคติ และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

และเปดิเผยต่อ
สาธารณะ 

17. Chatbot งาน
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

มีนวัตกรรม Line 
Chatbot งาน
คุณธรรมจริยธรรม 
1 ผลงาน 

มี Line Chatbot งาน
คุณธรรมจริยธรรมที่เป็น
ช่องทางในการสื่อสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านคณุธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 

-      

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ  
18. รณรงค์และ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานเครือข่าย
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานเครือข่ายด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

ทุกกลุ่ม มีการสนับสนุน
การดำเนินงาน
เครือข่ายดา้น
คุณธรรม 
จริยธรรม 2 ครั้ง 

เครือข่ายดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมมีความพึงพอใจต่อ
การสนับสนุนการดำเนินงาน 

-      

19. กิจกรรมออก
หน่วย พอสว. 

เพื่อร่วมกิจกรรม พอสว. 
กับเครือข่ายจังหวัด 

ทุกกลุ่ม หน่วยงานร่วม
กิจกรรม พอสว. 
กับเครือข่าย
จังหวัด 3 ครั้ง 

เครือข่ายจังหวัดมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการร่วมออก
หน่วย พอสว. ของ สคร.7 

-      

20. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมกับเครือข่าย 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูผ้ลงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
กับเครือข่าย 1 
ครั้ง 

มีผลงานด้านคณุธรรม
จริยธรรม 1 ผลงาน 

2,660      

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านองค์กรคณุธรรมอย่างเป็นระบบ 
21. จัดทำทำเนียบ
บุคลากรดีเด่น/บุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม

เพื่อจัดทำทำเนียบบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรมของหน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

ทำเนียบบุคลากร
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน ในรูปแบบอิเล็ก

-      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

จริยธรรมฯ และมีการ
เผยแพร่ขยายผล 

และบุคลากรดีเด่น และ
เผยแพร ่

และบุคลากรดีเด่น 
1 ทำเนียบ 

ทรอนิคและสามารถนำไป
เผยแพรไ่ด ้

22. จัดทำฐานข้อมูล
องค์กรคุณธรรม
เผยแพร่ทางเว็บไซต ์

เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
องค์กรคุณธรรมเผยแพร่
ทางเว็บไซต ์

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

ฐานข้อมูลองค์กร
คุณธรรม 1 เรื่อง 

ฐานข้อมูลองค์กรคณุธรรมที่มี
คุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่
ทางเว็บไซตไ์ด ้

-      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจรยิธรรม การส่งเสรมิจริยธรรมในระดับองค์กรให้เช่ือมโยงสอดประสานกันได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
23. แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต 

เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน 1 
ฉบับ 

คณะกรรมการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและต่อตา้นการ
ทุจริตของหน่วยงานที่มีหน้าท่ี
ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม
ฯ 

-      

24. ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมฯ และ
รายงานผล 

เพื่อประชุมหารือในการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

- คณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมฯ 
เข้าร่วมประชุม 50 
คน 
- รายงานการ
ประชุม 1 ฉบับ 

- รายงานผลการประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

-      

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
25. ประกาศ
เจตนารมณ์ขับเคลื่อน
การเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบและ
นโยบายองค์กร 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและต่อตา้น
การทุจริตอยา่งต่อเนื่อง 
และมีทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

ผู้บริหารและ
บุคลากรร้อยละ 
80 ขึ้นไป
ดำเนินการ
ประกาศ
เจตนารมณ์

ขับเคลื่อนการดำเนินงานดา้น
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง และมีทิศทางเดยีวกัน 
นำสู่การปฏิบัติอย่างมี

-      



ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ/ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ/ กิจกรรม 

กลุ่มงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 66) 

นำสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
หน่วยงาน 

ร่วมกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงาน ดังนี ้
   - ประกาศเจตนารมณ์การ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  - ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 
   - ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน 
   - ประกาศนโยบายองค์กร 

26. สื่อสารข้อกำหนด 
ข่าวสารดา้นคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 

เพื่อสื่อสารข้อกำหนด
และข่าวสารด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรให้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

บุคลากรรับทราบ
ข้อกำหนด และ
ข่าวสารดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
ร้อยละ 100 

บุคลากรรับทราบข้อกำหนด 
ข่าวสารดา้นคุณธรรม
จริยธรรม และนำไปสู่การ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

-      

หมายเหตุ : ใช้แนวทางตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบการดำเนินการในแผนปฏิบัติการฯ สำหรับพิจารณาการประเมินองค์กรคุณธรรมต่อไป 
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