
รายงานผลการด าเนนิงาน ไตรมาสที ่2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วนัที ่6 มนีาคม 2562 เวลา 09.30 – 13.00 น. 

ณ หอ้งประชุมส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 



รายงานผลการด าเนนิงาน  

•แผนทีย่ทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม และตอ่ตา้นการทจุรติ ส านกั
โรคไมต่ดิตอ่ 18 ตวัชีว้ดั 



แผนทีย่ทุธศาสตร ์การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และตอ่ตา้นการทจุรติ กรมควบคมุโรค  พ.ศ. 2560 - 2564 

วสิยัทศัน ์

 

เป็นกรมคณุธรรม มคีณุธรรมจรยิธรรม ตอ่ตา้นการทจุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ตามมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ.2564 

  

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที ่1 การผลกัดนัเชงินโยบายดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และตอ่ตา้นการทจุรติ สูภ่ารกจิงานวชิาการและบรกิารใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เกดิ

ภาพลกัษณ์ทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

มติ ิ1  

ประสทิธผิ

ลตามพนัธ

กจิ 

 

  

  

  

  

  

  

 

เป้าประสงค1์.1 หนว่ยงานในสงักดักรมน า

ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

และตอ่ตา้นการทจุรติ กรมควบคมุโรค 

พ.ศ. 2560-2564 ไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

(1 ตชว 1.1.1**) 

  

 

 

 

 

เป้าประสงค1์.2 ประชาชนไดร้บับรกิาร

ผลติภณัฑง์านวชิาการและบรกิารของกรม

ควบคมุโรคตามมาตรฐานสากล โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้                 (1 ตชว 1.2.1) 

  

  

  

  

เป้าประสงค1์.3ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูขา่วสารดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและ

ตอ่ตา้นการทจุรติของกรมควบคมุโรค ที่

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ตามมาตรฐานที่

ก าหนดในแตล่ะปี (1 ตชว1.3.1) 

 

 

 

 

มติ ิ2     

คณุภาพ

การ

ใหบ้รกิาร 

  

  

  

  

 

 

เป้าประสงค1์.4 ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

ตอ่ภาพลกัษณ์ทีด่ ีดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

และตอ่ตา้นทจุรติของกรมควบคมุโรค  

(1 ตชว1.4.1) 

  

  
 

เป้าประสงค2์.1 เครอืขา่ยภายในประเทศมคีวามพงึพอใจ 

ตอ่ความรว่มมอื และ/หรอืขอ้ตกลงกบัหนว่ยงานสงักดั

กรมควบคมุโรคตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ตอ่ตา้นการ

ทจุรติทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้(1 ตชว 2.1.1) 

 

 
เป้าประสงค2์.2 เครอืขา่ยระหวา่งประเทศมคีวามพงึพอใจ 
ตอ่ความรว่มมอื และ/หรอืขอ้ตกลง กบัหนว่ยงานสงักดักรม
ควบคมุโรค ตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ตอ่ตา้นการทจุรติ 

ทีโ่ปรง่ใสตรวจสอบได ้ (1 ตชว 2.2.1) 
 

 
เป้าประสงค2์.3 เครอืขา่ยภายในและภายนอกหนว่ยงาน
สงักดักรมมสีว่นรว่มและ/หรอืสนบัสนนุกจิกรรมเทดิทนู
สถาบนัชาต ิศาสนาพระมหากษตัรยิ ์และสง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรมตอ่ตา้นการทจุรติ (1 ตชว 2.3.1) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที ่3 การปฏริปูกลไก พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากร สนิทรพัย ์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

เป้าประสงค3์.1 กลไกและระบบการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และตอ่ตา้นการทจุรติ 

มมีาตรฐาน โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

(2 ตชว 3.1.1* และ 3.1.2) 

 

 
เป้าประสงค3์.2 ระบบบรหิารสนิทรพัย ์และการจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ/การสือ่สาร ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 
และตอ่ตา้นการทจุรติมมีาตรฐาน  
(3 ตชว 3.2.1 , 3.2.2 และ 3.2.3) 

 

 
 

เป้าประสงค3์.3การจดัการองคค์วามรูแ้ละ/หรอื นวตักรรม

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติของกรมมี

ประสทิธภิาพไดม้าตรฐาน 

 (1 ตชว 3.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ิ4 การ

พฒันา

องคก์าร 

  

  

  

  

 

 

เป้าประสงค ์4.1 หนว่ยงานในสงักดักรมเป็นองคก์ร

คณุธรรม        

(2 ตชว 4.1.1 และ 4.1.2 **) 

 

 

เป้าประสงค4์.2 บคุลากรทกุระดบั 
มขีดีสมรรถนะสงู เป็นมอือาชพีค ุบนพืน้ฐานของคณุธรรม 

จรยิธรรม และการตอ่ตา้นการทจุรติ  
(2 ตชว 4.2.1 และ 4.2.2) 

 
 

        

 เป้าประสงค4์.3 ฐานขอ้มลูขา่วสารดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม และตอ่ตา้นการทจุรติ มคีณุภาพ ไดต้าม

มาตรฐานสากล      (1 ตชว 4.3.1) 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที ่4 การยกระดบั พฒันาศกัยภาพองคก์าร เป็นกรมคณุธรรมใหม้คีณุภาพ มขีดีสมรรถนะสงู ทนัสมยั ยดึม ัน่ในหลกัคณุธรรมจรยิธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติ 

 

 

 

 

 

มติ ิ3 

ประสทิธ ิ

ภาพของ

การปฏบิตั ิ

ราชการ 

  

  

  

  

** = ตชว.ยทุธทใีหส้ ำนักท ำ และ * = ตชว.ของอธบิด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 



4 1 

2 3 

มิติท่ี 1  
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
(1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์  
4 ตัวชี้วัด) 

มิติท่ี ๒  
ด้านคุณภาพการให้บริการ   
(1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ เป้าประสงค์   
๓ ตัวชี้วัด) 

มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ เป้าประสงค์   
6 ตัวชี้วัด) 

มิติท่ี 4  
ด้านการพัฒนาองค์กร (1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์   
5 ตัวชี้วัด) 

คณุธรรม จรยิธรรม 



ตวัชี้

วดัที ่
ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 

ไตรมาส 1  
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ์
ด าเนนิงาน 

หมายเหต ุ

1.1.1 น ำแผนยทุธศำสตรก์ำร
สง่เสรมิคณุธรรมฯ  
ไปสูก่ำรปฏบิตั ิ

น.ส.ทพิวรรณ  พรหมทับทมิ 
นำยจ ำเรญิ  บณุยรังษี 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์

รำยงำนกำรประชมุ แผนปฏบิตักิำร
สง่เสรมิคณุธรรมฯ 
เอกสำรกำรสือ่สำร
แผนปฏบิตักิำรฯ  

- ด ำเนนิกำรตำม
แผนฯ  

1.2.1 คะแนนกำรประเมนิ
คณุธรรมและกำร
โปรง่ใส 

น.ส.ทพิวรรณ  พรหมทับทมิ 
นำยจ ำเรญิ  บณุยรังษี 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะท ำงำนฯ 
2. รำยงำนผลกำร
กำรเมนิคณุธรรม 
3. หลกัฐำนกำร

แจง้เวยีนมำตรกำร/
แนวทำง/กลไก 

แผนปฏบิตักิำร 
สรำ้งเสรมิคณุธรรมฯ 
แนวทำงกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่สรำ้ง
ควำมโปรง่ใส 
รำยงำน
ควำมกำ้วหนำ้
ด ำเนนิงำนตำมแผน  

เปรยีบเทยีบผลกำร
ประเมนิแบบส ำรวจ
ควำมคดิเห็นดำ้น
คณุธรรม จรยิธรรม 
ควำมโปรง่ใสในกำร
ด ำเนนิงำนฯ ปี 61  
รอบที ่1   77.75%  
รอบที ่2   81.44% 

1.3.1 ควำมพงึพอใจทีเ่ขำ้ถงึ
ขอ้มลูขำ่วสำร 

น.ส.สรุัสวด ี รนุจ ำรัส 
 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้

คณะท ำงำนฯ 
2. รำยงำนกำร
วเิครำะหฐ์ำนขอ้มลู 

แนวทำงกำรพฒันำ

ฐำนขอ้มลู 
 แผนด ำเนนิกำร
พัฒนำฐำนขอ้มลู 
 รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผน 

-แบบสอบถำม
ควำมพงึพอใจ
ออนไลนห์นำ้เว็บ
ส ำนักฯ ไดผ้ลคอื
พงึพอใจมำก 
81.7 % ขอ้มลู ณ 
วันที ่5 ม.ีค. 62 

รายงานผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัคณุธรรม จรยิธรรม 

ส าเร็จตามแผน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ไม่ส าเร็จตามแผน 



ผลการด าเนินงาน 



ผลการด าเนินงาน 

ขอ้มลู ณ วนัที ่5 มนีาคม 2562 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

หมายเหต ุ

1.4.1 ควำมพงึพอใจ  
ตอ่ภำพลกัษณ์  

น.ส.กมลวรรณ  ใจงำม 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
นำงนงนุช  ตนัตธิรรม 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะท ำงำน 
2. แผนกำร
ประชำสมัพันธส์รำ้ง
ภำพลกัษณ์ 
3. กจิกรรมกำรใชส้ือ่
ออนไลน ์
รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนฯ 
รอบ 3 เดอืน 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนฯ 
รอบ 6 เดอืน 
 รำยงำนสรปุผลกำร
ตดิตำมกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผนฯ รอบ 3,6 
เดอืน 
 

 
 

-มแีผนกำร
ประชำสมัพันธ์
สรำ้ง
ภำพลกัษณ์ของ
หน่วยงำน 
-จะด ำเนนิกำร
จัดประชมุ
ตดิตำมและ
ประเมนิผลใน
วันที ่20 ม.ีค.62 
นี ้

2.1.1 ควำมพงึพอใจของ
เครอืขำ่ย
ภำยในประเทศ ควำม
รว่มมอื หรอื MOU 
กบัหน่วยงำน 

 น.ส.ธำรณิี  พังจนัุนท ์ 1.รำยงำนผลกำร
วเิครำะหค์วำมพงึพอใจ 
หรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เอกสำรกำรประชมุ
จัดท ำแผนงำนประเมนิ
ควำมพงึพอใจ 
3. แผนงำนประเมนิ
ควำมพงึพอใจ 
4. รำยงำนจ ำนวน
เครอืขำ่ยควำมรว่มมอื 
หรอื MOU กบัหน่วยงำน 
รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผน
ประเมนิควำมพงึพอใจ 
รอบ 3 เดอืน  

รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผน
ประเมนิควำมพงึพอใจ 
รอบ 6 เดอืน  
 

จำกรำยงำนกำร
ประชมุเมือ่วันที ่
11 ธ.ค. 61 
ของกลุม่ พค. 
ไดป้ระสำนเพือ่
ขอแบบประเมนิ
ควำมพงึพอใจ
ของเครอืขำ่ยฯ 
แตห่น่วยงำนที่
รับผดิชอบไมส่ง่
แบบประเมนิ
กลบัมำ จงึไม่
สำมำรถสง่ตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนดได ้



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

2.2.1 ควำมพงึพอใจของ
เครอืขำ่ยระหวำ่ง
ประเทศ ควำมรว่มมอื 
หรอื MOU กบั
หน่วยงำน 
 

น.ส.ธำรณิี  พังจนัุนท ์ 1.รำยงำนกำรประชมุ
กำรจัดท ำแผนงำน
ประเมนิควำมพงึพอใจ
เครอืขำ่ยระหวำ่ง
ประเทศ 
2. แผนกำรประเมนิ

ควำมพงึพอใจของ
เครอืขำ่ยระหวำ่ง
ประเทศ 

1.รำยงำนกำร
ควำมกำ้วหนำ้ของ
กำรด ำเนนิงำน
ส ำรวจฯ 
2.รำยงำนผลกำ
ด ำเนนิงำนตำมแผน
ปรับปรงุคณุภำพกำร
ใหบ้รกิำร รอบ 6 
เดอืน 

จำกรำยงำนกำร
ประชมุเมือ่วนัที ่11 
ธ.ค. 61 ของกลุม่ 
พค. ไดป้ระสำนเพือ่
ขอแบบประเมนิ
ควำมพงึพอใจของ
เครอืขำ่ยฯ แต่
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบไมส่ง่
แบบประเมนิกลับมำ 
จงึไมส่ำมำรถสง่
ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดได ้

2.3.1 เครอืขำ่ยภำยในและ
ภำยนอก ทีเ่ขำ้รว่ม 
สนับสนุนกจิกรรม
เทดิทนูสถำบนัชำต ิ
ศำสนำ 
พระมหำกษัตรยิ ์

น.ส.ธำรณิี  พังจนัุนท ์
 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะท ำงำนฯ 
2. แนวทำงกำร
ด ำเนนิงำนเขำ้รว่ม 
3.จัดสง่แผนฯ 
 4.รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนฯ 
รอบ 3 เดอืน 

1.รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผน
ฯ รอบ 6 เดอืน  
2. รำยงำนสรปุผล
กำรด ำเนนิงำนตำม
แผนฯ 
 

- กลุม่ พค. 
มกีำรวำงแผนจะจัด
กจิกรรมทีส่อดแทรก
ไปกับกำรจัดประชมุ
ทกุครัง้ เชน่ ในชว่ง
พธิเีปิดหรอืในชว่ง
พักเบรก โดย
น ำเสนอภำพพระ
รำชกรณียกจิ หรอื
กำรรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระบำรม ี
รวมทัง้ใหม้กีำรเชญิ
เครอืขำ่ยมำเขำ้รว่ม
กจิกรรมตำม
ประเพณี เชน่วนัขึน้
ปีใหม ่หรอืกฬีำ 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

3.1.1 กำรสนับสนุนให ้
หน่วยงำนผำ่น
เกณฑม์ำตรฐำน
คณุธรรมและ
ควำมโปรง่ใสฯ 

น.ส.ทพิวรรณ  พรหมทับทมิ 
นำยจ ำเรญิ  บณุยรังษี 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
 

1. รำยชือ่ผูเ้ขำ้ตอบ
แบบส ำรวจฯ ครัง้ที ่1 
เสนอผูบ้รหิำรลงนำม  
2. แผนปฏบิตักิำรที่
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธ์
ศำสตรก์ำรสง่เสรมิ
คณุธรรม ฯกรมควบคมุ
โรค เสนอผูบ้รหิำรลง
นำม 
3. รำยชือ่ผู ้
ประสำนงำน เสนอ
ผูบ้รหิำรลงนำม  
 4. รำยงำนสรปุผล
กำรด ำเนนิกำรตำมแผน
ฯ รอบ 3 เดอืน 

1. รำยงำนสรปุผล
กำรด ำเนนิกำรตำม
แผนฯ รอบ 3 เดอืน 
เสนอผูบ้รหิำรลงนำม 
2.เอกสำรสรปุผล
กำรด ำเนนิงำนดำ้น
คณุธรรมและควำม
โปรง่ใสของ
หน่วยงำน ในรอบ 6 
เดอืนแรก พรอ้ม
ปัญหำอปุสรรค 
ขอ้เสนอแนะ พรอ้ม
เสนอผูบ้รหิำรลงนำม 

อยูร่ะหวำ่งกำร
ด ำเนนิงำนกำร
จัดสง่แบบฟอรม์ 
รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำม
แผนกำรสง่เสรมิ
คณุธรรม จรยิธรรม
ฯ ใหก้ลุม่คุม้ครอง
จรยิธรรม ภำยใน
วันที ่25 มนีำคม 
2562 

3.1.2 จัดท ำเสน้ทำง
ควำมกำ้วหนำ้
สำยอำชพี 
(Carrea path) 

น.ส.นศิำรัตน ์รอดสวุรรณ  
น.ส.ศศภัสส ์โกมล 
 

1.เอกสำรขอ้มลูกำร
วเิครำะหเ์พือ่จดัท ำ
รำยกำรต ำแหน่ง 
2. สรปุผลกำร
วเิครำะห ์
3. แตง่ตัง้

คณะท ำงำน 
4. กำรแจง้เวยีนค ำสัง่ 

1.เอกสำร/
ภำพถำ่ย กำรจัด
ประชมุคณะท ำงำน 
2.มรีำ่งแผน
ควำมกำ้วหนำ้ใน
อำชพี 
3.จัดประชมุ
คณะท ำงำนฯ 

- อยูใ่นชว่งระหวำ่ง
กำรด ำเนนิงำน
ทบทวน ปรับปรงุ
แผนฯ  
- ด ำเนนิกำรส ำรวจ
ควำมกำ้วหนำ้ใน
อำชพี(Carriea 
path) จ ำนวน 3 
วชิำอำชพี  
ขอ้มลูจำกกำร
ประชมุฯ วันที ่4 
ม.ีค. 62 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

3.2.1 กำรลดพลงังำน
ของหน่วยงำน 

นำงนภัสวรรณ  มำตลอย 
น.ส.ศศภัสส ์โกมล 

1.ค ำสัง่แตง่ตงั
คณะท ำงำนฯ 
2. รำยงำนผลกระทบ 
วเิครำะหผ์ล สรปุ
รำยงำนกำรประชมุ 
3.มำตรกำร/แนว
ทำงกำรลดพลงังำน 
4. แผนปฏบิตักิำรลด
พลงังำน 
5. หนังสอืแจง้เวยีน 
6. รำยงำนผลกำร

ด ำเนนิงำน พรอ้มปัญหำ 
อปุสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ 

1.เอกสำรรำยงำน
กำรประชมุ น ำเสนอ
ผลกำรใชพ้ลงังำน
ของหน่วยงำน รอบ 
6 เดอืน 
2. รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิตำมแผนกำร
ลดพลงังำน พรอ้ม
ปัญหำ อปุสรรค 
และขอ้เสนอแนะ 
เสนอผูบ้รหิำรลง
นำม 

- ผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมที่
ผูร้ับผดิชอบ
รำยงำนวันที ่
06/03/62  
(รอผลแนบ) 
- สง่ขอ้มลูกำร
ประหยัดพลงังำน
ดำ้นไฟฟ้ำ และ
ดำ้นน ้ำมนั ให ้
สรก. ภำยในวันที ่
20 ของทกุเดอืน
ถดัไป 

3.2.2 กำรลดกระดำษใน
หน่วยงำน 

น.ส.ศณัุฏฐธ์ดิำ  ไตรทรัพย ์
นำงธนำภรณ์  กจิอรณุ 
น.ส.ศศภัสส ์โกมล 
 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะท ำงำน 
2. มำตรกำร/แนว

ทำงกำรลดกระดำษ 
3. แผนกำรจัดซือ้
กระดำษ 

1.แบบฟอรม์
รำยงำนกำร
ด ำเนนิงำนกำรลด
กระดำษ พรอ้ม
หลกัฐำนกำรจัดซือ้ 
2.สรปุผลกำรลด
กระดำษ 

ผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมที่
ผูร้ับผดิชอบ
รำยงำนวันที ่
06/03/62 
(รอผลแนบ) 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

3.2.3 กำรด ำเนนิ
นโยบำยและแนว
ปฏบิตัใินกำร
รักษำควำม
ปลอดภัยดำ้น
สำรสนเทศ 

น.ส.สรุัสวด ี รนุจ ำรัส 
นำยณรงครั์ตน ์ นกส ี
 
 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะท ำงำน 
2. รำยงำนผลกำรวเิครำะห ์
3. หลกัฐำน รำยชือ่เขำ้รับ

กำรประชมุ/อบรม 
4. แบบทดสอบกอ่นหลงั
กำรด ำเนนิกำร 

 เอกสำรหลกัฐำน
กำรสือ่สำรให ้
บคุลำกรทรำบ เรือ่ง 
ประกำศ
คณะกรรมกำร
ธรุกรรม 
อเิล็กทรอนกิส/์
แนวนโยบำย/พ.ร.บ. 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

-เป็นตวัชีว้ัดของปี 
61 ซึง่ได ้
ด ำเนนิงำนไปแลว้ 
- ปี 62 วำงแผน
ไวจ้ะใหผู้ท้ี่
รับผดิชอบ มำให ้
ควำมรูแ้นวปฏบิตั ิ
ในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยดำ้น
สำรสนเทศ 

3.3.1 จ ำนวน
ผลงำนวจิัยและ
นวัตกรรมดำ้น
กำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกนั ควบคมุ
โรค 

น.ส.ปิยนุช  จันทรอ์กัษร 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์

จัดท ำแผนงำน/โครงกำร
ด ำเนนิงำนพฒันำงำนวจิัยและ
นวัตกรรมฯ ของหน่วยงำน 

ด ำเนนิงำนตำม
แผนงำนวจิัย
นวัตกรรมทีร่ะบไุวใ้น
โครงกำร 

- วเิครำะห์
สถำนกำรณ์
โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด ของ
ประเทศไทย และ
กำรด ำเนนิงำนที่
ผำ่นมำ 2 ปี 
เนือ่งจำกเป็น
โครงกำรตอ่เนือ่ง 

4.1.1  กำรเสรมิสรำ้ง
ควำมสขุ และ
ควำมผกูพันตอ่
องคก์ร 

นำงจรยิำ  สง่เสยีง 
น.ส.ปิยนุช  จันทรอ์กัษร 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์

รำยงำนผลกำรวเิครำะห ์ 
ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะท ำงำนฯ 
แผนปฏบิตักิำร 
เอกสำรหลกัฐำนเผยแพร่
สือ่สำร 

เอกสำรหลกัฐำน
กำรแสดงกำร
ด ำเนนิงำนโครงกำร  
และรำยงำนสรปุผล
ควำมกำ้วหนำ้ 
ผูบ้รหิำรลงนำม 

- แผนปฏบิัตกิำร
เสรมิสรำ้งควำมสขุ
ของบคุลำกรใน
หน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2562 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

4.1.2 ควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำนเป็น
องคก์รคณุธรรม 

น.ส.ทพิวรรณ  พรหมทับทมิ 
นำงจรยิำ  สง่เสยีง 
น.ส.ปิยนุช  จันทรอ์กัษร 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
 

1.ค ำสัง่แตง่ตัง้ 
2.ประชมุชีแ้จง้
นโยบำย 
3.ผูน้ ำของ
หน่วยงำนประกำศ
นโยบำยด ำเนนิกำร 
องคก์รคณุธรรม 
4.ประชมุ
คณะท ำงำน ศกึษำ
ขอ้มลู วำงแผน 
กจิกรรมพัฒนำ 
องคก์รคณุธรรม โดย
ใชอ้ตัลกัษณ์ 
MOPH 
4. แผนปฏบิตักิำร 
รำยงำนกำรตดิตำม
ประเมนิผล
แผนปฏบิตักิำร
สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม 

รำยงำนกำร
ตดิตำมประเมนิผล
แผนปฏบิตักิำร 
(แบบฟอรม์ 3,4) 
หนังสอืน ำสง่ เสนอ
ผูบ้รหิำรลงนำม 
 
 

- สง่ขอ้มลูให ้
กลุม่คุม้ครอง 
จรยิธรรม เมือ่
วันที ่24 ธ.ค. 61 
 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

4.2.1 บคุลำกรทีม่ี
พฤตกิรรมตำม
คำ่นยิม MOPH 

นำงจรยิำ  สง่เสยีง 
น.ส.ปิยนุช  จันทรอ์กัษร 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
น.ส.ทพิวรรณ  พรหมทับทมิ 

แตง่ตัง้คณะท ำงำน 
นโยบำยเสรมิสรำ้ง

คำ่นยิม 
แนวทำงเสรมิสรำ้ง
คำ่นยิม 
รำยละเอยีด
พฤตกิรรมตำมคำ่นยิม 
เอกสำรหลกัฐำนที่
แสดงถงึกำรเผยแพร ่

แผนเสรมิสรำ้ง
คำ่นยิม MOPH  
รำยงำนสรปุผล
กำรด ำเนนิกำรตำม
แผนฯ 
เอกสำรหลกัฐำนที่
แสดงผลกำร
ด ำเนนิกำรตำมแผนฯ 
รอ้ยละ 30 
เอกสำรหลกัฐำนที่
แสดงผลกำร
ด ำเนนิกำรตำมแผนฯ 
รอ้ยละ 40 

จะนัดประชมุ
คณะท ำงำน 
OD เพือ่เตรยีม
หำรอืวำงแผน
เสรมิสรำ้ง
พฤตกิรรมตำม
คำ่นยิม MOPH  

4.2.2 บคุลำกรตน้แบบ
ดำ้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 

นำงจรยิำ  สง่เสยีง 
น.ส.ปิยนุช  จันทรอ์กัษร 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
น.ส.ทพิวรรณ  พรหมทับทมิ 

แตง่ตัง้คณะท ำงำน 
หลกัฐำนกำรคดัเลอืก
กำรประเมนิบคุลำกร 
ประกำศ หลกัฐำน
แสดงกำรสือ่สำร 
แผนสง่เสรมิกจิกรรม
เพิม่บคุลำกรตน้แบบ 
ฐำนขอ้มลูบคุลำกร

ตน้แบบ และบคุลำกรที่
ไดร้ับกำรพัฒนำ 

สรปุผลกำร
ด ำเนนิงำน รอบ 3 
เดอืน 
สรปุผลกำร
ด ำเนนิงำน รอบ 6 
เดอืน 
 
 

- กลุม่ พอ. มี
แผนด ำเนนิงำน 
จะใหผู้ท้ีเ่คย
เขำ้รับกำรอบรม
ฯ แชรค์วำมรู ้
(KM) ใหก้บั
บคุลำกรใน
ส ำนักฯ 
รับทรำบ 



ตวัชีว้ดั
ที ่

ประเด็น ผูร้บัผดิชอบ ผลผลติ 
ไตรมาส 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

สถานการณ์ 
ด าเนนิงาน 

ผลผลติ 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – ม.ีค. 62) 

สถานการณ ์
ด าเนนิงาน 

 

หมายเหต ุ

4.3.1 ควำมพงึพอใจของ
บคุลำกร ทีม่ตีอ่
ขอ้มลูขำ่วสำรดำ้น
คณุธรรม 

น.ส.กมลวรรณ  ใจงำม 
นำงนติยำ  พันธเุวทย ์
 

ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะท ำงำนฯ 
หลกัฐำน รำยงำนสรปุ
กำรประชมุคณะท ำงำน 
แผนปฏบิตักิำร 
 หลกัฐำนรปูแบบ
ขอ้มลูขำ่วสำรดำ้น
คณุธรรม จรยิธรรม และ
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติของ
หน่วยงำน  
 

หลกัฐำนกำร
เผยแพรร่ปูแบบ
ขอ้มลูขำ่วสำรดำ้น
คณุธรรม จรยิธรรม 
และตอ่ตำ้นกำร
ทจุรติ 
 รำยงำนสรปุผล

กำรด ำเนนิงำนตำม
แผนรอบ 3 เดอืน 
และรอบ 6 เดอืน 

- กลุม่ พอ. 
ด ำเนนิกำร
เผยแพรส่ือ่สำร 
ประชำสมัพันธ ์
ดำ้นคณุธรรม 
ผำ่นชอ่งทำง
ตำ่งๆ เชน่ ท ำ 
infographic, 
หนำ้เว็บไซต์
ส ำนักฯ,กลุม่ไลน์
ส ำนักฯ
,facebook  
เป็นตน้ 
ไดด้ ำเนนิกำรไป
แลว้ จ ำนวน 4
ชิน้งำน 
 


