บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง ลบ.15170 โทร. ที่ ลบ ๑๑32/155
วันที่ ๑7 พฤษภำคม 2564
เรื่ อ ง ขอรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรโครงกำรองค์ ก รชำวสำธำรณสุ ข อ ำเภอหนองม่ ว งร่ ว มต้ ำนทุ จ ริ ต
ปี ง บประมำณ 2564 และขออนุ ญ ำตน ำข้ อ มู ล เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข
อำเภอหนองม่วง
เรียน สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
ตำมที่ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จัดทำโครงกำรองค์กรชำวสำธำรณสุขอำเภอ
หนองม่วงร่วมต้ำนทุจริต ปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน
ควำมไม่ ท นและควำมอำยต่ อ กำรทุ จ ริ ต หลั ก ควำมพอเพี ย งด้ ว ยโมเดล STRONG: จิ ต พอเพี ย งต้ ำนทุ จริ ต
จริยธรรม มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต องค์กรคุณธรรม และกำรมีวินัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอด
แนวคิ ด /องค์ ค วำมรู้ ในกำรสร้ ำงเครื อ ข่ ำ ย/กลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ ไม่ ท นต่ อ กำรทุ จริ ต และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน 24 คน นั้น
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรองค์กรชำว
สำธำรณสุ ขอำเภอหนองม่ว งร่ว มต้ำนทุจริต ปี งบประมำณ 2564 และขออนุ ญ ำตนำเผยแพร่บนเว็บ ไซต์
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติต่อไป

(นายพศิน ปากกาทองคา)
นักวิชการสาธารณสุขชานาญการ
( / ) ทราบ ( / ) อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง

รายงานผลการดาเนินงานโครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต

ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธเมจจา สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
********************************************
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอหนองม่วง ภำยใต้แนวคิด “องค์กรชาวสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงจิตพอเพียงต้านทุจริต ” เพื่อให้
บุคลำกรได้รับทรำบแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต หลั กควำม
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จริย ธรรม มำตรกำรป้องกันกำรทุ จริต องค์กรคุณธรรม
และกำรมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดแนวคิด/องค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย/กลุ่มเป้ำหมำย
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) จำนวน
24 คน
ได้มีกำรบรรยำยมีกำรให้ควำมรู้ในเรื่อง กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ควำมไม่ ท นและควำมอำยต่ อ กำรทุ จ ริ ต หลั ก ควำมพอเพี ย งด้ ว ยโมเดล STRONG:
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จริยธรรม มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต องค์กรคุณธรรม และกำรมีวินัยและแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และถ่ำยทอดแนวคิด/องค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย/กลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) แก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จำนวน 240 คน ดังนี้
1. การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนตน (Private interest) หมำยถึง ผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับ โดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่
ของตน หำผลประโยชน์จำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผลประโยชน์ส่วนตนมีทั้งที่เกี่ยวกับเงินทองและไม่ได้เกี่ยวกับ
เงินทอง เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่ ง หน้ำที่ สัมปทำน ส่ว นลด ของขวัญ หรือสิ่งที่แสดงน้ำใจไมตรี กำรลำเอียง
กำรเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public interest) หมำยถึง ประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มชน
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับ 1) ควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ 2) ผลประโยชน์ขัดกัน
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมำยถึง ควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์สำธำรณะ) ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กล่ำวคือ เป็น
สถำนกำรณ์ ที่ เจ้ ำ หน้ ำที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ และได้ ใช้ อิ ท ธิพ ลตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียหำยต่อประโยชน์ส่วนรวม
แนวทำงป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร คือ วิถีชีวิต ค่ำนิยมและควำมเชื่อของสมำชิกยึดถือและ
ปฏิบั ติสื บ ทอดต่อกัน มำอย่ำงต่อเนื่ องจนกลำยเป็นนิสัยควำมเคยชินที่ห ล่ อหลอมเป็นพฤติกรรมของคนใน
องค์กร ทั้งนี้ ก็เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือกำรปฏิ บัติงำนขององค์กรให้ บรรลุ ประสงค์ที่วำงไว้ กำรสร้ำงวัฒ นธรรม
องค์กรนั้น ผู้บริหำรต้องชักจูงโน้มน้ำวให้สมำชิกทุกคนตระหนักในควำมสำคัญของกำรประพฤติสุจริต ไม่คดโกง
ไม่ฉ้อรำษฎร์บังหลวง ทำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ซื่อตรง และปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยำบรรณ
อย่ำงเคร่งครัด วิธีสร้ำงบรรยำกำศองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้
นั้ น กระท ำได้ ห ลำยวิ ธี เช่ น จั ด นิ ท รรศกำร จั ด อภิ ป รำย จั ด อบรม เชิ ญ วิ ท ยำกรมำให้ ค วำมรู้ แ ละอื่ น ๆ
นอกจำกนั้นยังจะต้องฝึกให้สมำชิกรู้จักกำรเสียสละ กำรให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน มีควำมเมตตำกรุณำ ช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงำน เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ กระทำตนเป็นคนดี มีจิตใจสะอำด ปรำศจำกควำมโลภ และที่สำคัญต้อง
ปฏิบัติตำมศีล 5 เป็นประจำอย่ำให้ขำด
3. ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
ควำมหมำยของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต (Anti – Corruption)
คำว่ำ ละอำย หมำยถึง กำรรู้สึกอำยที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร ควำมละอำย เป็นควำมรู้สึกอำยที่จะ
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม เพรำะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะ
ได้รั บ จำกกำรกระทำนั้ น จึ งไม่ กล้ ำที่ จ ะกระทำ ทำให้ ตนเองไม่ ห ลงท ำในสิ่ งที่ ผิ ด นั่น คือ มีค วำมละอำยใจ
ละอำยต่อกำรกระทำผิดคำว่ำ ทน หมำยถึง กำรอดกลั้นได้ ทนอยู่ได้ เช่น ทนด่ำ ทนทุกข์ ทนหนำว ไม่แตกหัก
หรือบุ บ สลำยง่ำยควำมอดทน หมำยถึง กำรรู้จักรอคอยและคำดหวัง เป็นกำรแสดงให้ เห็ นถึงควำมมั่น คง
แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ ท น หมำยถึ ง ไม่ อ ดกลั้ น ไม่ อ ดทน ไม่ ย อม ดั ง นั้ น ควำมไม่ ท น หมำยถึ ง กำรแสดงออกต่ อ
กำรกระทำที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
ควำม ไม่ ท น สำม ำรถแสด งอ อก ได้ ห ลำยลั กษ ณ ะทั้ งใน รู ป แบ บ ขอ งก ริ ย ำ ท่ ำท ำง ห รื อ ค ำพู ด
ควำมไม่ ท น ต่ อ กำรทุ จริ ต ห รื อ กำรกระท ำที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ต้ อ งมี ก ำรแสดงออกอย่ ำ งใดอย่ ำ งห นึ่ ง
เกิดขึ้น เช่น กำรแซงคิวเพื่อซื้อของ กำรแซงคิวเป็นกำรกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผู้ ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้
ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่ำตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยำหรือบอกกล่ำวให้ทรำบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ำยแถว
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อกำรกระทำที่ไม่ถูกต้อง และหำกผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้
เห็นว่ำบุคคลนั้นมีควำมละอำยต่อกำรกระทำที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ลักษณะของควำมละอำยสำมำรถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ควำมละอำยระดับต้น หมำยถึง ควำมละอำย
ไม่กล้ำที่จะทำในสิ่ งที่ผิ ด เนื่องจำกกลั วว่ำเมื่อตนเองได้ทำลงไปแล้ วจะมีคนรับรู้ หำกถูกจับได้จะได้รับกำร
ลงโทษ หรือได้รับควำมเดือดร้อนจำกสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไป จึงไม่กล้ำที่จะกระทำผิด และในระดับที่สองเป็น
ระดับที่สูงคือ แม้ว่ำจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไป ก็ไม่กล้ำที่จะทำผิด เพรำะนอกจำกตนเอง
จะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตำมไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว
ก็จะเสื่อมเสีย บำงครั้งกำรทุจริ ตบำงเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น กำรลอกข้ อสอบ อำจจะไม่มีใครใส่ใจหรือ
สังเกตเห็น แต่หำกเป็นควำมละอำยขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้ำทำสำหรับควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ดั ง นั้ น หำกยั ง มี ก ำรปล่ อ ยให้ มี ก ำรทุ จ ริ ต ยิ น ยอมให้ มี ก ำรทุ จ ริ ต โดยเห็ น ว่ ำ เป็ น เรื่ อ งของ
คนอื่น เป็นเรื่องของเจ้ ำหน้ำที่รัฐไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ำยควำมสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะ
ได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทำงตรงก็ทำงอ้อมดังนั้น กำรที่บุคคลจะเกิดควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตได้
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมตระหนัก และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตในทุ กรูปแบบ
ทุกระดับ ซึ่งหำกสังคมเป็นสังคมที่มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตแล้ว จะทำให้เกิดสังคมที่น่ำอยู่
และมีกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน
4. หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จริยธรรม และการมีวินัย
สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ปลู ก ฝั ง ควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แยกแยะเรื่ อ งส่ ว นตั ว กั บ ส่ ว นรวมภำยใต้ แนวคิ ด
“จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” หรือ Model STRONG
S (Sufficiency) ควำมพอเพียง
T (Transparency) ควำมโปร่งใส
R (Realise) ควำมตื่นรู้
O (Onward) มุ่งไปข้ำงหน้ำ
N (Knowledge) ควำมรู้
G (Generosity) ควำมเอื้ออำทร
นำหลักปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้โดยมีควำมสำคัญคือ กำรมี เหตุผลควำมสมดุล กำรมี
ภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจำกกำรผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในกำรทำโมเดล ควำมหมำยของ STRONG ใน
แต่ละควำมหมำย
S – Sufficiency หลั ก ควำมพอเพี ย ง ในควำมหมำยของกำรต้ ำนทุ จ ริต โดยบุ ค คล สำมำรถคิ ด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงเป็นอัตโนมัติ

T – Transparency ควำมโปร่งใส คือกำรสร้ำงวัฒนธรรมของกำรเปิดเผย
R - Realise ตื่นรู้คือ กำรตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหำกำรทุจริต เฝ้ำระวังจะสอดคล้องกับ
O - Onward มุ่งไปข้ำงหน้ำ คือ กำรให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตำมเรำไปในทิศทำงที่ ถูกต้องคือกำรต่อสู้ในจิตใจกับ
กำรไม่ทุจริต พัฒนำองค์กรของเรำบริหำรจัดกำรให้ดีขึ้น
N - Knowledge ควำมรู้คือ กำรพัฒนำให้เกิดสิ่งใหม่ เพรำะอนำคตอำจเกิดกำร เปลี่ยนแปลงในทำงของทุจริต
มำกขึ้น เช่น กำรจ่ำยเงินสินบนอำจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สำมำรถตรวจสอบ ควำมรู้เปลี่ยนแปลง
เสมอในทุกเรื่อง
G - Generosity ควำมเอื้ออำทร คือ ควำมเอื้ออำทรตำมจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สำเหตุของกำรเกิดกำร
ทุจริตมำจำกระบบอุปถัมภ์กำรช่วยเหลือครอบครัวและเครือญำติควำม เอื้ออำทรในนิยำมนั้นมิได้ต้องกำรหวัง
ผลตอบแทน
ภำยใต้สัญลักษณ์STRONG คือ
☺ มือกำแน่น แนบไว้ที่หน้ำอกข้ำงซ้ำย แสดงถึงควำมเข้มแข็งของใจในกำรต่อสู้ กับกำร
ทุจริตควำมอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
☺ มือขวำที่กำแน่น แสดงถึงกำรยึดมั่นค่ำนิยม ควำมพอเพียง (S: sufficiency) ไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ ตรวจสอบได้
☺ กำมือแนบอกข้ำงซ้ำยตรงหัวใจ แสดงถึงกำรมีใจตื่นรู้( R: realise) ต่อปัญหำ กำรทุจริต
มุ่งมั่น ไปสู่ อนำคตข้ำงหน้ ำ (O: onward ) ในกำรแก้ไขปัญ หำเพื่อ ควำมเจริญ อย่ำงยั่งยืน ของชำติแสวงหำ
พั ฒ นำควำมรู้ (N: knowledge) ให้ เท่ ำ ทั น ต่ อ สถำนกำรณ์ แ ละมี ค วำมเอื้ อ อำทร (G: generosity) ต่ อ กั น
บนพื้ น ฐำนของจริ ย ธรรมและกฎหมำย สอดคล้ องกับ โมเดลประเทศไทย สู่ ค วำมมั่ น คง มั่งคั่ ง และยั่ งยื น
(Thailand4.0) กำรพัฒนำที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์
(Human Wisdom) ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “มนุษย์ ที่สมบูรณ์” ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์กำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจ บ่มเพำะ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง มีควำมซื่อสัตย์สุ จริต มีวินั ย มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ เน้นกำรสร้ำงคุณธรรมร่วม และ
ค่ ำนิ ย มที่ ดี คื อ สั งคม มี ค วำมหวั ง (Hope) สั งคมที่ เปี่ ย มสุ ข (Happiness) และสั งคมที่ มี ค วำมสมำนฉั น ท์
(Harmony) กำรสร้ำงคนดี สังคมดี เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำกำร
พัฒนำ” คือ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคน โดยเฉพำะกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ ทุกสถำบันในสังคมต้อง ร่วมมือ
กัน บ่ มเพำะ ปลู กฝั ง ส่ งเสริมให้ คนทุ กช่วงวัย ทุ กกลุ่ ม ทุกพื้ นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณ ธรรมเป็ น
รำกฐำนสำคัญในกำรดำเนินชีวิต
“คุณธรรม” (Virtue) หมำยถึง สภำพควำมดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดง ออกเป็นกำร
ประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดับบุคคลแบ่งได้ เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ (๑)
คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน ทำให้คนเกิดควำมเพียรพยำยำมทำในสิ่งที่มุ่ง หมำยไว้ให้สำเร็จ ประกอบด้วย
วินัย อดทน ขยัน (๒) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้ำงแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์
ซื่อ ตรง รั บ ผิ ดชอบ (๓) คุ ณ ธรรมที่ เป็ น ปั จจั ย เหนี่ ยวรั้ง ไม่ ให้ ค นท ำในสิ่ งที่ ไม่ ถู กต้ อ ง ประกอบด้ ว ย มี ส ติ
พอเพียง (๔) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ให้คนเข้ำไปมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่ำง ๆ โดย มุ่งหวังผลประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตำ กรุณำ กตัญญู เสียสละ
นอกจำกคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของกำรอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีหลักกำรสำคัญ ๒ ข้อ
ได้แก่ (๑) ข้อห้ำม คือ ห้ำมทำให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีควำมทุกข์ (๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ทำให้ผู้อื่นและส่วนรวม
มีควำมสุข

ทำไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติได้พิจำรณำคัดเลือกคุณธรรมเป้ำหมำยที่จะรณรงค์ ส่งเสริมให้
เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้ำน ดังนี้
“พอเพียง” เป็นศำสตร์พระรำชำและเป็นคุณธรรมฐำนรำกที่จะนำไปสู่คุณธรรมอื่นๆ มี ควำมหมำยถึง
ควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิตแบบทำงสำยกลำง มีเหตุมีผล ใช้ควำมรู้ในกำร ตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ มีควำม
พอประมำณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม ไม่ประมำท สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีควำมใฝ่รู้ รักษำ
คำพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีควำมเพียร เสียสละและเอื้ออำทรต่อผู้อื่นเสมอ
“วิ นั ย ” เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งกำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของคนไทยให้ มี ค วำมเข้ ม แข็ ง เคำรพกติ ก ำกำร
อยู่ร่วมกัน มีควำมหมำยถึงกำรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในกำรผลักดันชีวิตให้
ก้ำวหน้ำ วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตำมจริยธรรม จรรยำบรรณ และเคำรพต่อกฎหมำย ซึ่ง ควรมีทั้งวินัย
ในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อำทิ รู้จักวำงแผนและแบ่ง เวลำเป็น เปิดใจรับทุกค
ำแนะน ำ หรือค ำติชม และน ำควำมผิดพลำดมำปรับปรุงแก้ไข
“สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติกำรทุจริตที่ต้นทำง มีควำมหมำยถึงควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ยื น หยั ด ในกำรรั ก ษำควำมจริ ง ควำมถู ก ต้ อ ง ควำมเป็ น ธรรมทั้ งปวง กล้ ำ ปฏิ เสธกำรกระท ำที่ ไม่ ซื่ อ ตรง
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตให้ ได้ผลจะต้องปลูกฝัง
ให้ ค นในสั งคมเห็ น คุ ณ ค่ ำของควำมสุ จ ริต ซื่ อตรง ซื่ อ สั ต ย์ มี ระบบและ กระบวนกำรหล่ อหลอมขัด เกลำ
ทำงสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
“จิตอำสำ” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่ำงปรองดอง มีควำมหมำยถึง กำรเป็น ผู้ที่ใส่ใจ
ต่อสังคมสำธำรณะและอำสำลงมือทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันมิใช่หน้ำที่ของตน ด้วยควำมรัก ควำมสำมัคคี เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชำติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำควำมดีเพื่อควำมดี เอื้ออำทร
ต่อคนร่วมสังคม ท ำอย่ำงสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และองค์กรคุณธรรม
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอหนองม่วง โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
นโยบายหลัก
1. ป้ อ งกั น ไม่ ไ ห้ เกิ ด กำรแสวงหำผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ในต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบ
ด้วยกฎหมำย
2. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
3. มุ่งเน้ น กำรจั ดหำพัส ดุภ ำครัฐ โดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ ยน หรือโดยวิธีอื่น ใดให้ ส อดคล้ อ ง
กับประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. เจ้ำหน้ำที่ในสังกั ดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ดังนี้
1.1 กรณีกำรใช้รถรำชกำร
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณ สุ ข ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณ ฑ์ ก ำรใช้
กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบำรุงรถส่วนกลำงและรถรับรอง พ.ศ.2526
- พระรำชกฤษฎี ก ำ มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประกำศ ข้อ บั งคั บ หลั กเกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1.2 กรณีกำรเบิกค่ำตอบแทน
- ระเบีย บกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร พ.ศ.2550
- พระรำชกฤษฎี ก ำ มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประกำศ ข้อ บั งคั บ หลั กเกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 กรณีกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศีกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชกฤษฎี ก ำ มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประกำศ ข้อ บั งคั บ หลั กเกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 กรณีกำรจัดหำพัสดุ
- พระรำชบั ญ ญั ติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2560
- พระรำชกฤษฎี ก ำ มติ ค ณะรัฐ มนตรี ประกำศ ข้อ บั งคั บ หลั กเกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ทุกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง ดำเนินกำร
ตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมผิดที่ได้รับจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
1) ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 147 และมำตรำ 157 สรุปได้ดังนี้
ก) มำตรำ 147 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ซื้อ ทำ จัดกำร หรือรักษำทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำท
ข) มำตรำ 157 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่นหรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่พันบำทถึงสองหมื่นบำท หรือทั้งจำและปรับ
2) ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 มำตรำ 85 (1) ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่ำ “กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ” เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนทุจริต
ต่อหน้ำที่รำชกำร ครม.มีมติให้ล งโทษไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จ
บำนำญ
3) ควำมผิดตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ
ก) ผู้ใดที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ…เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่งไม่ว่ำจะชอบด้วยหน้ำที่หรือไม่ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี
หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหำรชีวิต
ข) ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ …กระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียกรับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตำแหน่ง ต้องระวำงโทษจำคุก
5 ปีถึง 20 ปี หรือตลอดชีวิต
องค์กรคุณธรรม
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม
เพื่อให้ องค์กรมีบ ทบำทและสำมำรถในกำรสร้ำงคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กร มีทัศนคติ
วิธีคิด และกำรประพฤติปฏิ บัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะกับสังคมไทย มำกขึ้น
และองค์กรมีคุณค่ำและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนินกิจกำร เนื่องจำกสมำชิกขององค์กร มีคุณธรรม
มำกขึ้น

ควำมหมำย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม
๑) ควำมหมำย องค์ ก รคุ ณ ธรรม คื อ องค์ ก รหรือ หน่ ว ยงำนที่ ผู้ น ำและสมำชิ ก ขององค์ ก รแสดง
เจตนำรมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้ำงสังคมคุณธรรม
โดยมี กำรบริ ห ำรจั ดกำรองค์กรตำมหลั กคุณ ธรรม ธรรมำภิบ ำล หรือหลั กกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำนเมื องที่ ดี
ส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน และมีส่วนร่วม
รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชำชน ชุมชน หรือเครือข่ำยขององค์กรคุณธรรม
๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนำรมณ์จะพัฒนำเป็นองค์กร คุณธรรม โดย
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒ นำคุณธรรม มีแผนกำรดำเนินกำรพัฒ นำองค์กรคุณธรรม มีกำร จัดกลไก
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ มี ก ำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ซึ่ ง ผลกำรด ำเนิ น งำนอำจเกิ ด ขึ้ น บำงส่ ว น แต่ ผ ลกำร
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหำเชิงคุณธรรมที่ลดลงอำจยังไม่เห็นผลชัดเจน
ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนกำรพัฒนำองค์กร คุณธรรม ที่ได้
มำตรฐำนขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีกำรจัดระบบภำยในองค์กรที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ องค์กรคุณธรรม
และมีกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิง พฤติกรรมของ
คนในองค์กร และส่งผลกระทบให้กำรทำควำมดีเพิ่มขึ้น ปัญหำเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม จะเกิดกำร
พัฒนำที่ต่อเนื่อง เกิดควำมยั่งยืนได้
ระดับ ที่ ๓ องค์ กรคุ ณ ธรรมต้ น แบบ คื อ องค์ ก รคุณ ธรรมที่ ด ำเนิ น กำรประสบควำมส ำเร็จ ทั้ งใน
กระบวนกำรพัฒ นำและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณ ธรรม คนมีควำมสุข องค์กร
มีคุณภำพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ควำมรู้สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่ำง ๆ ได้
หลักกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรม
น้อ มน ำหลั กกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็ จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตรมำเป็นหลักกำรดังนี้
๑) ระเบิ ดจำกข้ำงใน เป็ น หั ว ใจส ำคัญ ที่สุ ด ต้องให้ เกิดจำกควำมตระหนั กมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้ำหมำย
เดียวกันของผู้นำและสมำชิกขององค์กร หำกทำโดยถูกบังคับหรือทำตำมกระแสนโยบำยไม่ตั้งใจจริง จะไม่
เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน
๒) ทำแบบองค์รวม ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสำน สอดแทรก ไปกับ
กำรบริหำรและกำรทำงำนปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ขำดควำม
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร
๓) ทำตำมหลักควำมจริง ต้องทำจำกสภำพควำมจริงขององค์กร โดยมีกำรศึกษำปัญหำและ ต้นทุน
ควำมดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือทำตำมลำดับขั้น แก้ปัญหำที่จุดเล็กก่อน ทำให้ง่ำยไม่ติดยึด ตำรำ
กำรเรียนรู้จำกที่อื่นเป็นเพียงแนวทำงมำปรับใช้ให้เหมำะกับองค์กรของตน
๔) กำรมีส่ ว นร่ว ม ต้อ งสร้ ำงโอกำสให้ ทุกคนในองค์กรมีส่ วนร่ว ม เพรำะเป้ำหมำยส ำคัญ ของ กำร
ส่งเสริมคุณธรรมคือกำรทำให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมมำกขึ้นจึงต้องให้ทุกคน เป็น
พลังร่วมกันขับเคลื่อน
๕) ท ำควำมดี เพื่ อควำมดีตั้ งใจพั ฒ นำองค์ กรคุ ณ ธรรมเพื่ อ สร้ำงองค์กรที่ ดี สร้ำงคนดีเพื่ อ สั งคมดี
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้ำหมำยเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น
กระบวนกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม
ต้องดำเนินกำรตำมหลักกำรทั้ง ๕ ข้อ ตำม ๙ ขั้นตอนดังนี้
๑) ทำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพำะผู้นำองค์กรว่ำต้องแสดงเจตนำรมณ์ชัดเจนว่ำ จะร่วมกัน
สร้ำงองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม

๒) ค้นหำควำมจริงขององค์กร โดยสำรวจวิเครำะห์ปัญหำด้ำนคุณธรรมขององค์กรที่พึง ประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์และปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขและคนในองค์กรว่ำมีอะไรบ้ำง และค้นหำต้นทุนควำมดี หรือต้นทุนที่
เอื้อต่อกำรแก้ไขปัญหำ
๓) ตั้งเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม ที่ไม่พึง
ประสงค์หรือ “ปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดีที่อยำกทำ” แล้วให้กำหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร ทำให้
ทุกคนเข้ำใจคุณธรรมเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน
๔) กำหนดวิธีกำรและกลไกในกำรปฏิบัติงำน จัดให้ มีแผนปฏิบัติกำร วิธีสำคัญ ในกำร ดำเนินกำร
และก ำำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนแต่ ล ะกิ จ กรรม รวมถึ งแนวทำงกำรท ำงำนร่ว มกั น ของฝ่ ำยต่ ำงๆ ให้ มี
ประสิทธิภำพ และอำจจัดทำข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร
๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต กำรพัฒ นำคุณธรรมมีเป้ำหมำยคือกำรเปลี่ยนแปลงที่คน จึงต้อง
ลงมือปฏิบัติตำมข้อตกลงอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกลำยเป็นวิถีในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน
๖) ถอดบทเรียนเพื่อสร้ำงควำมรู้ต้องจัดให้มีกระบวนกำรสรุปบทเรียนจำกกำรปฏิบัติของ ผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อค้นหำ เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัย ของควำมสำเร็จ ปัญหำและแนวทำงแก้ไข และสกัดเป็นควำมรู้ ขององค์กร
มีกำรจัดระบบกำรติดตำมประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงำนมำกกว่ำกำรวัดตำม ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ โดยไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลงของคน กำรจัดกำรควำมรู้จะ นำไปสู่กำร
พัฒนำมำตรฐำนองค์กรคุณธรรม
๗) สร้ำงกิจ กรรมชื่น ชมยกย่ อ ง คุณ ธรรมเป็ นเรื่องนำมธรรมเห็ น ผลกำรเปลี่ ยนแปลงช้ำ จึงต้องมี
กระบวนกำรให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องทำให้คนเห็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรพัฒนำองค์กร คุณธรรม
๘) สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม งำนที่ยำกต้องกำรพลังของเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต้อง เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ำยองค์กรคุณธรรมเพื่อให้กำลังใจ ถ่ำยทอดควำมรู้พัฒนำนโยบำยร่วมกัน เช่น เครือข่ำยโรงพยำบำล
คุณธรรม ตำบลคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ
๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกกำรประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ กำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ มีควำมรู้ที่จะนำไปยกระดับขยำยผล หรือรู้ปัญหำ อุปสรรคและนำไปสู่
กำรแก้ไข โดยมีทั้งกำรประเมินตนเองจำกภำยในและประเมินจำกองค์กรภำยนอก รวมทั้ง เปิดเผยผลกำร
ประเมินแก่สมำชิกขององค์กรและต่อสำธำรณะ
6. การมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลำกรสำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2. บุคลำกรมีวัฒนธรรมสุจริตในตนเองและร่วมผลักดัน วัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง
3. บุคลำกรมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ร่วมต่อต้ำนกำร ทุจริตในองค์กร และมีควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็น ควำมสำคัญ
โครงกำรจิตอำสำพอเพียง ต้ำนทุจริต (STRONG) ทั้งนี้ควรเสริมควำมรู้เป็นระยะผ่ำนกำรประชุมของหน่วยงำน
และกำรประชุมประจำเดือน
7. ความโปร่งใสในการดาเนินงาน (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
พระรำชบั ญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 กำรเพิ่มพูนประสิทธิภ ำพและ
เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร มำตรำ 76 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน รวมถึงกำรพัฒนำและ
เพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่ง กำรกำหนดเรื่องของกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติรำชกำรไว้ใน
พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเป็นเครื่องมือสำคัญในกำร บริหำร

ทรัพยำกรบุ คคลของหน่วยงำน ซึ่งแม้ว่ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนจะมิใช่กระบวนกำรหลักที่จะนำมำ
ซึ่งประสิทธิผลประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรำ 76 ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้กำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ.กำหนด ซึ่งสำนักงำน ก.พ. ได้จัดทำร่างคู่มือ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส่ ว นรำชกำรน ำไปใช้ เ ป็ น แนวทำงด ำเนิ น กำรต่ อ ไป
(www.ocsc.go.th ) โดยมีหลักกำรดังนี้
- กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนกำรบริ ห ำรผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำร เป็นกำรวัดผลสำเร็จของงำนในช่วงที่กำหนดไว้แน่ชัด เพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จของงำนกับเป้ำหมำย
ที่กำหนดว่ำผลสำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นได้ตำมเป้ำหมำยจริงหรือไม่ อย่ำงไร
- กำรประเมินจะเป็นกำรประเมินตำมสิ่งที่ตกลงกันไว้หรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกาหนดโดย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานซึ่งกาหนดโดยสมรรถนะ
- ในกำรประเมินจะนำคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ กับคะแนนการประเมินสมรรถนะ มำ
คำนวณรวมกันจะได้คะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งจะนำไปใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนใช้
เป็นข้อมูลในกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิผลใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป
- ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอหนองม่ ว งจะก ำหนดองค์ ป ระกอบที่ สามของการประเมิ น
เพิ่มเติม โดยพิจำรณำจำกผลงำน ควำมร่วมมือร่วมใจ
- สัดส่วนหรือน้ ำหนั กในกำรประเมินจะไม่เท่ำกัน โดยองค์ประกอบด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน
มีน้ำหนักร้อยละ70
- สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วงมีคำสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวัดและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564
มีกำรกำหนดผู้ที่จะทำหน้ ำที่เป็ น ผู้ป ระเมินและผู้รับกำรประเมิน โดยพิจำรณำจำกลั กษณะของกำรปฏิบัติ
รำชกำร
- คะแนนผลกำรประเมิ น จะถู ก จั ด ออกตำมระดั บ ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร 5 ระดั บ (ดี เด่ น
ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง) และต้องจำแนกว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรประเมิน
- กำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่ำง 1 ตุลำคม 31 มีนำคม ของปีถัดไป และรอบที่ 2 ระหว่ำง 1 เมษำยน - 30 กันยำยน
- ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ผู้บังคับบัญชำต้องติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ พร้อมให้
คำปรึกษำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำในประเด็นต่ำงๆ เช่น กำรแก้ปัญหำที่พบในกำรทำงำน กำรปรับ ปรุงตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำยตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
- สำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จะแจ้งผลกำรประเมินด้วยตนเอง พร้อมทั้งร่วมกันวำงแผน
กำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินถัดไป
- ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอหนองม่ ว งมี ค ำสั่ งที่ 8/2564 เรื่อง แต่ งตั้ งคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564
เพื่อให้มีควำมเป็นมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงำน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ปี : 17 พฤษภำคม 256๔
หัวข้อ: ขอรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรโครงกำรองค์ ก รชำวสำธำรณสุ ข อ ำเภอหนองม่ ว งร่ ว มต้ ำ นทุ จ ริ ต
ปีงบประมำณ 2564
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
ผลกำรดำเนิ น งำนโครงกำรองค์กรชำวสำธำรณสุ ขอ ำเภอหนองม่ว งร่ว มต้ ำนทุจริต ปี งบประมำณ
2564 รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ
Linkภำยนอก: ………………………………………………………………………………………………………………..…………..
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยพศิน ปำกกำทองคำ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 17 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๔

(นำยสมบูรณ์ ดำขำ)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง
วันที่ 17 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๔

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นำยทินภัทร ทองมั่น)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 17 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๔

