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แบบฟอร์มหมายเลข 3 
รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 
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/ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมทีจ่ะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 26 กิจกรรม ดำเนินการจริงในรอบ 6 เดือน 19 กิจกรรม (จาก 19 กิจกรรม) คิดเปน็ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผน 
งบประมาณท่ีจะใช้ในปีงบประมาณ 2566 รวม 27,100 บาท เบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน จำนวน 14,770 บาท 
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ไฮไลท์สีเทาเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ถึงรอบในการดำเนินการ จำนวน 7 กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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. ประชุมจัดทำแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และต่อต้านการทุจริต 
ปีงบประมาณ 2566 

- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน 52 คน เข้าร่วม
ประชุมจัดทำแผน ในวันท่ี 16 
ธันวาคม 2565 

- บุคลากรของหน่วยงานมี
ความเข้าใจทิศทางการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน  
- แผนปฏิบัติการฯ 1 ฉบับ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ฯ และสามารถปฏิบัตไิด้
จริง ซึ่งผู้บริหารอนุมัติ
แผนเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.
2565 จำนวน 26 
กิจกรรม 

3,000 กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

    

2. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริยไ์ทย 

- บุคลากรเข้าร่วมพิธีเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ

- บุคลากรมีจติสำนึก 
จงรักภักดีในสถาบันชาติ 
ศาสนา และ

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

   
มีแผน

ดำเนินงาน 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

   - ร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริยไ์ทย 
   - สวดมนต์ทุกวันพระทีห่น่วยงาน 
   - ทำบุญตักบาตรในวันสำคญั 
   - ร่วมพิธีทางศาสนาในวันสำคญั 

พระมหากษตัริยไ์ทย 6 ครั้ง 
58 คน  
- บุคลากรเข้าร่วมสวดมนต์ทุก
วันพระ 8 ครั้ง 138 คน  
- บุคลากรเข้าร่วมตักบาตรวัน
ปีใหม่ 66 คน 

พระมหากษตัริย์ และสบื
สานประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของไทย 

วิจัย/กลุม่
บริหารทั่วไป 

3. ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคเงินและสิ่งของแก่
มูลนิธิตะวันฉายและบริจาค
เลือดที่โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ 30 คน ในวันท่ี 29 
ธันวาคม 2565 
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคเงินและสิ่งของแก่บ้าน
แคนทองเนื่องในวันเด็ก 
จำนวน 42 คน ในวันท่ี 13 
มกราคม 2566 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม  

- กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป/กลุม่
พัฒนา
องค์กรและ
วิจัย 

    
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

4. ยกย่องเชิดชูคนดี/บุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

- มีการประชาสัมพันธ์การ
สมัครบุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยมี
ผู้สมคัร 13 คน และคดัเลือก
เป็นบุคลากรต้นแบบฯ ของ
หน่วยงาน 2 คน (ประเภท
ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้าง 1 
คน) 
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 
คน 

- ประกาศผลการคดัเลือก
บุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในเวที
การประชุม กวป. 
- มีแผนในการประกาศ
เกียรติคณุและสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับบุคลากร
ต้นแบบด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านการ
ทุจริต และคนที่ทำความด ี

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/ งาน

การ
เจ้าหน้าท่ี 

   
มีแผนยกย่อง

เชิดชู 

 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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. กิจกรรมส่งเสริมการนำคุณธรรม 5 
ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจรติ จิต
อาสา กตัญญู มาเป็นคณุค่าหลักในการ
ดำเนินชีวิต 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 140 
คน กิจกรรม ได้แก่ สวนผักปัน
สุข 1 ครั้ง จิตอาสาและ
บำเพ็ญประโยชน์ 3 ครั้ง 
ตลาดนดัออนไลน์ ฝึกจิตสรา้ง
ความสุขในการทำงาน 1 ครั้ง 
สวดมนต์ 8 ครั้ง 

บุคลากรปฏิบัตตินภายใต้
คุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจรติ 
จิตอาสา และกตญัญ ู

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคณุธรรม ส่งเสริมพื้นท่ีสังคม / สาธารณะ ท้ังที่เป็นพ้ืนท่ีกายภาพ หรือพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน์ โดยใหม้ีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมคณุธรรม การทำความดีอยา่งเป็น
ระบบตั้งแตร่ะดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. มีการเผยแพร่ข้อมลูด้านองค์กรคุณธรรม
ต่อสาธารณะ โดยช่องทางสื่อออนไลน์ และ
เว็บไซต ์

มีการเผยแพร่ข้อมลูด้าน
องค์กรคุณธรรมต่อสาธารณะ
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และ
เว็บไซต ์
- เพจ ชมรมจริยธรรม สคร.7 
ขอนแก่น 
- Line ชมรมจริยธรรม สคร.7 
ขก 
- เว็บไซต์ 
https://ddc.moph.go.th/o
dpc7/ 

หน่วยงานเครือข่ายและ
ประชาชนทราบข้อมูลด้าน
องค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงานผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์ และเว็บไซต ์

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคณุธรรมหรือการทำความดีทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคณุธรรมจริยธรรมของตน ท้ังที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. จิตอาสาและบำเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม 
   - พัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชน 
   - ปลูกต้นไม ้
   - บริจาคโลหิต 

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
196 คน 
กิจกรรม ได้แก ่

ปลูกจติสำนึกของบุคลากร
ตามคณุธรรมป้าหมาย 5 
ประการ ได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา และ
กตัญญู และเน้นดา้นการ

1,770 กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่

บริหารทั่วไป 

    
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

https://ddc.moph.go.th/odpc7/
https://ddc.moph.go.th/odpc7/


ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

- จิตอาสาและบำเพญ็
ประโยชน์ ในวันท่ี 23 ตุลาคม 
2565 ณ วัดป่าจันดีสุทธาวาส  
- ออกหน่วย พอ.สว. ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน
โต้น หมู่ 1 ตำบลบ้านโต้น 
อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น ในวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2565  
- ออกหน่วย พอ.สว. ณ 
โรงเรียนบ้านทรัพยส์มบูรณ์ 
หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 23 ธันวาคม 2565  
- ออกหน่วย พอ.สว. ณ 
โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ใน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566  
- จิตอาสาและบำเพญ็
ประโยชน์ ณ วัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมาราม ตำบลวังหมี 
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสมีา ในวันท่ี 29-31 
มีนาคม 2566 
 
 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คณุธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่ 
8. ประกาศนโยบายองค์กรส่งเสรมิมาตรการ
การประหยัดพลังงาน 

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
100 คน ในวันท่ี 1 ธันวาคม 
2565 
- มาตรการประหยัดพลังงาน 
6 ข้อ 

บุคลากรให้ความสำคัญกับ
การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างประหยดั 

- กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 

    

9. ฝึกจิตสร้างความสุขในการทำงาน บุคลากรไดร้ับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม 30 คน ในวันท่ี 29-
31 มีนาคม 2566 ณ วัดป่า
ทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวัง
หมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสมีา 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนา ให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

10,000 กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย และทุก

กลุ่ม 

    

10. สวนผักปันสุข บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 40 
คน จากทุกกลุ่ม โดยเริม่
ดำเนินการปลูกผักในเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่าง
ดูแลเพื่อเก็บเกี่ยวแบ่งปันไปใช้
ประโยชน์แก่บุคลากร 

มีสวนผักในหน่วยงานเพื่อ
แบ่งปันผลผลิตให้บคุลากร
ไปกิน และเป็นมุมพักผ่อน
ในช่วงพักกลางวันและ
หลังเลิกงาน 

- ทุกกลุ่ม   
เริ่ม

ดำเนินงาน 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

 

11. กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 196 คน 
กิจกรรม ดังน้ี 
- เต้นแรโรบิคทุกวันพุธ เวลา 
16.00-17.00 น. จำนวน 4
ครั้ง 
- Happy Run ทุกวัน 

- บุคลากรมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ออกกำลัง
กายเป็นประจำ ผลการ
ตรวจสุขภาพ ปี 2565 พบ
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
ลดลงเป็นร้อยละ 48.9 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่

บริหารทั่วไป 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 
 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

- ชมรมแบดมินตัน สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

จาก ร้อยละ 54.2 ในปี 
2564 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
12. ประเมินองค์กรคณุธรรม - มีการรายงานผลความสำเร็จ

ของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
- อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน
ผลการประเมินองค์กร
คุณธรรม 1 ฉบับ และ
หลักฐานประกอบการประเมิน 

 - กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

    
มีแผน

ดำเนินงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
13. สื่อสารแนวทางการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อ
สื่อสารแนวทางการประเมิน 
ITA ผ่านการประชุม กวป. 
วันท่ี 26 มกราคม 2566 
จำนวน 40 คน  
- สื่อสารแนวทางการประเมิน 
ITA ผ่านทาง Line สคร. 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจแนวทางการ
ประเมิน ITA 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ
วิจัย/กลุม่

บริหารทั่วไป 

    

14. ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) 

- บุคลากรของหน่วยงาน
ประเมิน ITA (กรมควบคุม
โรค) ตามจำนวนเป้าหมายที่
กำหนด ร้อยละ 89 
- รอประเมิน ITA จาก ปปช.  
 
 

อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมิน ITA ของ
หน่วยงาน 

- ทุกกลุ่มงาน    
มีแผน

ดำเนินงาน 

 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
15. ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มีแผนดำเนินงานในไตรมาส 4 

 
 - กลุ่มพัฒนา

องค์กรและ
วิจัย 

    
มีแผน

ดำเนินงาน 
16. การคัดเลือกคนดีและผลงานของ
หน่วยงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 
ปราศจากอคติ และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

- บุคลากรได้รับการคัดเลือก
เป็นบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน 2 คน ตามเกณฑ์
การประเมินของกรมควบคมุ
โรค (ประเภทข้าราชการ 1 
คน ลูกจ้าง 1 คน) อยู่ระหว่าง
รายงานผลแก่กรมควบคุมโรค
ตามกำหนดในวันท่ี 25 
มีนาคม 2566 
- รอผลการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรมจากกรมควบคมุโรค 
เพื่อยกย่องเชิดชูและเปดิเผย
ต่อสาธารณะทางสื่อออนไลน์
ในไตรมาส 3 

มีระบบการคัดเลือกคนดี
และผลงานของหน่วยงาน
ทีโ่ปร่งใส ยุติธรรม 
ปราศจากอคติ และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

  
 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 

 

17. Chatbot งานคุณธรรมจริยธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา 
Line Chatbot งานคุณธรรม
จริยธรรม โดยประชุมวางแผน
และทบบทวนข้อมูลในการ
พัฒนา Line Chatbot เมื่อ
วันท่ี 1 มีนาคม 2566 

มี Line Chatbot งาน
คุณธรรมจริยธรรมที่เป็น
ช่องทางในการสื่อสาร
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากร 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

    
มีแผน

ดำเนินงาน 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ 
18. รณรงค์และสนับสนุนการดำเนินงาน
เครือข่ายดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

- ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ใน
พิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริยไ์ทย 6 
ครั้ง โดยเครือข่ายที่เข้าร่วม
ได้แก่หน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น 
- ร่วมออกหน่วย พอสว. กับ
เครือข่ายจังหวัด 3 ครั้ง ใน
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565  
วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 และ
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566   

เครือข่ายดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

- ทุกกลุ่ม     
มีแผน

ดำเนินงาน 

19. กิจกรรมออกหน่วย พอสว. หน่วยงานร่วมกิจกรรม พอสว. 
กับเครือข่ายจังหวัด 3 ครั้ง 
- วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านโต้น หมู่ 1 ตำบลบ้านโต้น 
อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 
- วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 ณ 
โรงเรียนบ้านทรัพยส์มบูรณ์ 
หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  
- วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ โรงเรียนสองห้องประชา

เครือข่ายจังหวัดมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการร่วม
ออกหน่วย พอสว. ของ 
สคร.7 

- ทุกกลุ่ม    
มีแผน

ดำเนินงาน 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

บำรุง ตำบลเขาสวนกวาง 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น  

20. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

 - กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านองค์กรคณุธรรมอย่างเป็นระบบ 
21. จัดทำทำเนียบบุคลากรดเีด่น/บุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรมจริยธรรมฯ และมีการ
เผยแพร่ขยายผล 

- มีการจัดทำทำเนยีบบุคลากร
ต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรมของหน่วยงาน 1 
ทำเนียบ ปี 2561-2565 และ
รอ Uddate ปี 2566  
- มีการเผยแพร่ทำเนียบ
บุคลากรต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรมทาง Website ของ
หน่วยงาน และรอเผยแพร่
ทำเนียบฯ ปี 2566 

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิคและ
สามารถนำไปเผยแพร่ได ้

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 

22. จัดทำฐานข้อมูลองค์กรคณุธรรม
เผยแพร่ทางเว็บไซต ์

- มฐีานข้อมูลองค์กรคณุธรรม 
1 เรื่อง เผยแพร่ทาง Website 
ของหน่วยงาน ในหัวข้อเรื่อง 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยมีการ Update ข้อมลู
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลองค์กรคณุธรรม
ที่มีคุณภาพสามารถนำไป
เผยแพร่ทางเว็บไซตไ์ด ้

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการส่งเสริมมาตรฐานทางจรยิธรรม การส่งเสรมิจริยธรรมในระดับองค์กรให้เช่ือมโยงสอดประสานกันได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
23. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริต 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน 1 ฉบับ สั่ง ณ วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2565 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ฯ 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจยั 

    

24. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมฯ 
และรายงานผล 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรมฯ ในวันท่ี 15 
มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วม
ประชุม 30 คน 
- รายงานการประชุม 1 ฉบับ 

- รายงานผลการประชุม
เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

  
 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 
25. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบและนโยบายองค์กร 

ผู้บริหารและบุคลากรร้อยละ 
87.69 (171 คน จาก 195 
คน) ดำเนินการประกาศ
เจตนารมณร์่วมกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีการ
ประกาศเจตนารมณ์ฯ ในวันท่ี 
1 ธันวาคม 2565 ดังนี้ 
- ประกาศเจตนารมณ์การรวม
พลังขับเคลื่อนเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นเเบบ โดยมีการ
กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก 
ปัญหาที่อยากแก้ และความดี

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและต่อตา้นการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง และมี
ทิศทางเดียวกัน นำสู่การ
ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
หน่วยงาน ดังนี ้
   - ประกาศเจตนารมณ์
การขับเคลื่อนหน่วยงาน

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

    



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

ที่อยากทำ สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 
ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจรติ จิต
อาสา และกตัญญ ู
- ประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านทุจรติ "สคร.ที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต"  
- ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันเเละเเก้ไขปญัหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน  
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
ไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
(No Gift Policy)  
- ประกาศนโยบายองค์กร 17 
ข้อ 

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 
  - ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 
   - ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ปัญหา
การล่วงละเมดิหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน 
   - ประกาศนโยบาย
องค์กร 

26. สื่อสารข้อกำหนด ข่าวสารด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 

- บุคลากรรับทราบข้อกำหนด 
และข่าวสารด้านคุณธรรม
จริยธรรม ร้อยละ 100 โดยมี
การสื่อสารผ่านหลายช่องทาง 
ได้แก่ เพจ Line Website 
และหนังสือราชการ 
- ข่าวสารด้านคณุธรรมฯ ที่
ได้รับการสื่อสาร เช่น 
มาตรการและข้อกำหนด

บุคลากรรับทราบ
ข้อกำหนด ข่าวสารด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
นำไปสู่การปฏิบตัิใน
ทิศทางเดียวกัน 

- กลุ่มพัฒนา
องค์กรและ

วิจัย 

   
มีแผน

ดำเนินงาน 

 
มีแผน

ดำเนินงาน 



ยุทธศาสตร์/ โครงการ/ กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

กลุ่มงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

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) 

จริยธรรมของส่วนราชการ 
แนวทางการประเมิน ITA ข่าว
กิจกรรมจติอาสาและบำเพ็ญ
ประโยชน์ พอสว. เป็นต้น 

  
 สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 หน่วยงาน / องค์กร ท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน 30 คน 

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 202 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน 
 
ลงช่ือ     ผู้รับผิดชอบ     ลงช่ือ     ผู้บริหาร 

                 (นางสุวัฒนา  อ่อนประสงค์)                       (นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล)  
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
                วันท่ี            มีนาคม  2566                                      วันท่ี            มีนาคม  2566  
 
 
  


