
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง ลบ.15170  โทร. -     

ที ่  ลบ ๑๑32/155 วันที ่  ๑7  พฤษภำคม  2564               

เรื่อง  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรองค์กรชำวสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงร่วมต้ำนทุจริต 
ปีงบประมำณ 2564 และขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุข        
อ ำเภอหนองม่วง 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง 
                     ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง จัดท ำโครงกำรองค์กรชำวสำธำรณสุขอ ำเภอ
หนองม่วงร่วมต้ำนทุจริต ปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้บุคลำกรได้รับทรำบแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต หลักควำมพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
จริยธรรม มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต องค์กรคุณธรรม และกำรมีวินัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอด
แนวคิด/องค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย/กลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 24 คน นั้น 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรองค์กรชำว
สำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงร่วมต้ำนทุจริต ปีงบประมำณ 2564 และขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์      
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
                                               
 
                                                               

(นายพศิน  ปากกาทองค า) 
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สาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง 

 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต  



ปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพุทธเมจจา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง 
******************************************** 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง จัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอหนองม่วง ภำยใต้แนวคิด “องค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือให้
บุคลำกรได้รับทรำบแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต หลักควำม
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จริยธรรม มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต องค์กรคุณธรรม 
และกำรมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดแนวคิด/องค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย/กลุ่มเป้ำหมำย      
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) จ ำนวน 
24 คน  

ได้มีกำรบรรยำยมีกำรให้ควำมรู้ในเรื่อง กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต หลักควำมพอเพียงด้วยโมเดล STRONG:         
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จริยธรรม มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต องค์กรคุณธรรม และกำรมีวินัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ำยทอดแนวคิด/องค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย/กลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) แก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง จ ำนวน 240 คน ดังนี้ 
1. การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประโยชน์ส่วนตน (Private interest) หมำยถึง ผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่
ของตน หำผลประโยชน์จำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผลประโยชน์ส่วนตนมีทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินทองและไม่ได้เกี่ยวกับ
เงินทอง เช่น ที่ดิน หุ้น ต ำแหน่ง หน้ำที่ สัมปทำน ส่วนลด ของขวัญ หรือสิ่งที่แสดงน้ ำใจไมตรี กำรล ำเอียง   
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
สถำนกำรณ์ที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ซึ่งท ำให้เกิดผลเสียหำยต่อประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทำงป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร คือ วิถีชีวิต ค่ำนิยมและควำมเชื่อของสมำชิกยึดถือและ
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมำอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นนิสัยควำมเคยชินที่หล่อหลอมเป็นพฤติกรรมของคนใน
องค์กร ทั้งนี้ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้บรรลุประสงค์ที่วำงไว้ กำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรนั้น ผู้บริหำรต้องชักจูงโน้มน้ำวให้สมำชิกทุกคนตระหนักในควำมส ำคัญของกำรประพฤติสุจริต ไม่คดโกง              
ไม่ฉ้อรำษฎร์บังหลวง ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ซื่อตรง และปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยำบรรณ
อย่ำงเคร่งครัด วิธีสร้ำงบรรยำกำศองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรสุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้
นั้น กระท ำได้หลำยวิธี เช่น จัดนิทรรศกำร จัดอภิปรำย จัดอบรม เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้และอ่ืนๆ 
นอกจำกนั้นยังจะต้องฝึกให้สมำชิกรู้จักกำรเสียสละ กำรให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน มีควำมเมตตำกรุณำ ช่วยเหลือ



เพ่ือนร่วมงำน เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ กระท ำตนเป็นคนดี มีจิตใจสะอำด ปรำศจำกควำมโลภ และที่ส ำคัญต้อง
ปฏิบัติตำมศีล 5 เป็นประจ ำอย่ำให้ขำด 
3. ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
ควำมหมำยของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต (Anti – Corruption) 

ค ำว่ำ ละอำย หมำยถึง กำรรู้สึกอำยที่จะท ำในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร ควำมละอำย เป็นควำมรู้สึกอำยที่จะ
ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม เพรำะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะ
ได้รับจำกกำรกระท ำนั้น จึงไม่กล้ำที่จะกระท ำ ท ำให้ตนเองไม่หลงท ำในสิ่งที่ผิด นั่นคือ มีควำมละอำยใจ 
ละอำยต่อกำรกระท ำผิดค ำว่ำ ทน หมำยถึง กำรอดกลั้นได้ ทนอยู่ได้ เช่น ทนด่ำ ทนทุกข์ ทนหนำว ไม่แตกหัก 
หรือบุบสลำยง่ำยควำมอดทน หมำยถึง กำรรู้จักรอคอยและคำดหวัง เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมมั่นคง     
แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท ำในสิ่งที่ไม่ดี 

ไม่ทน หมำยถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม ดังนั้น ควำมไม่ทน หมำยถึง กำรแสดงออกต่อ            
กำรกระท ำที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น  
ควำม ไม่ ท น สำมำรถแสด งออก ได้ ห ล ำยลั กษ ณ ะทั้ ง ใน รูป แบ บ ของกริ ย ำ  ท่ ำท ำง  ห รือค ำ พู ด 
ควำม ไม่ ทนต่ อกำรทุ จ ริตห รือกำรกระท ำที่ ไม่ ถู กต้ อ ง ต้ อ งมี กำรแสดงออกอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ ง  
เกิดขึ้น เช่น กำรแซงคิวเพ่ือซื้อของ กำรแซงคิวเป็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้       
ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่ำตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยำหรือบอกกล่ำวให้ทรำบ เพ่ือให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ำยแถว 
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้อง และหำกผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้  
เห็นว่ำบุคคลนั้นมีควำมละอำยต่อกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

ลักษณะของควำมละอำยสำมำรถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ควำมละอำยระดับต้น หมำยถึง ควำมละอำย 
ไม่กล้ำที่จะท ำในสิ่งที่ผิด เนื่องจำกกลัวว่ำเมื่อตนเองได้ท ำลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หำกถูกจับได้จะได้รับกำร
ลงโทษ หรือได้รับควำมเดือดร้อนจำกสิ่งที่ตนเองได้ท ำลงไป จึงไม่กล้ำที่จะกระท ำผิด และในระดับที่สองเป็น
ระดับที่สูงคือ แม้ว่ำจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท ำลงไป ก็ไม่กล้ำที่จะท ำผิด เพรำะนอกจำกตนเอง
จะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตำมไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว   
ก็จะเสื่อมเสีย บำงครั้งกำรทุจริตบำงเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น กำรลอกข้อสอบ อำจจะไม่มีใครใส่ใจหรือ 
สังเกตเห็น แต่หำกเป็นควำมละอำยขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้ำท ำส ำหรับควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต        

ดั งนั้ น  หำกยั งมีกำรปล่อยให้มีกำรทุจริต  ยินยอมให้มี กำรทุจริตโดยเห็นว่ำเป็น เรื่องของ  
คนอ่ืน เป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ำยควำมสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะ
ได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทำงตรงก็ทำงอ้อมดังนั้น กำรที่บุคคลจะเกิดควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตได้ 
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมตระหนัก และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ ซึ่งหำกสังคมเป็นสังคมที่มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตแล้ว จะท ำให้เกิดสังคมที่น่ำอยู่ 
และมีกำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน 
4. หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จริยธรรม และการมีวินัย 

สร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภำยใต้  แนวคิด            
“จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” หรือ Model STRONG  

S (Sufficiency) ควำมพอเพียง   T (Transparency) ควำมโปร่งใส 
R (Realise) ควำมตื่นรู้    O (Onward) มุ่งไปข้ำงหน้ำ 
N (Knowledge) ควำมรู้    G (Generosity) ควำมเอ้ืออำทร 

น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้โดยมีควำมส ำคัญคือ กำรมี เหตุผลควำมสมดุล กำรมี
ภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจำกกำรผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในกำรท ำโมเดล ควำมหมำยของ STRONG ใน
แต่ละควำมหมำย  
S – Sufficiency หลักควำมพอเพียง ในควำมหมำยของกำรต้ำนทุจริต โดยบุคคล สำมำรถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงเป็นอัตโนมัติ 



T – Transparency ควำมโปร่งใส คือกำรสร้ำงวัฒนธรรมของกำรเปิดเผย 
R - Realise ตื่นรู้คือ กำรตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท ำ ตื่นรู้ในปัญหำกำรทุจริต เฝ้ำระวังจะสอดคล้องกับ 
O - Onward มุ่งไปข้ำงหน้ำ คือ กำรให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตำมเรำไปในทิศทำงที่ ถูกต้องคือกำรต่อสู้ในจิตใจกับ
กำรไม่ทุจริต พัฒนำองค์กรของเรำบริหำรจัดกำรให้ดีขึ้น 
N - Knowledge ควำมรู้คือ กำรพัฒนำให้เกิดสิ่งใหม่ เพรำะอนำคตอำจเกิดกำร เปลี่ยนแปลงในทำงของทุจริต
มำกขึ้น เช่น กำรจ่ำยเงินสินบนอำจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สำมำรถตรวจสอบ ควำมรู้เปลี่ยนแปลง
เสมอในทุกเรื่อง 
G - Generosity ควำมเอ้ืออำทร คือ ควำมเอ้ืออำทรตำมจริยธรรมและจิตพอเพียง  แต่สำเหตุของกำรเกิดกำร
ทุจริตมำจำกระบบอุปถัมภ์กำรช่วยเหลือครอบครัวและเครือญำติควำม เอ้ืออำทรในนิยำมนั้นมิได้ต้องกำรหวัง
ผลตอบแทน 
ภำยใต้สัญลักษณS์TRONG คือ 

☺ มือก ำแน่นแนบไว้ที่หน้ำอกข้ำงซ้ำย แสดงถึงควำมเข้มแข็งของใจในกำรต่อสู้  กับกำร
ทุจริตควำมอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

☺ มือขวำที่ก ำแน่น แสดงถึงกำรยึดมั่นค่ำนิยม ควำมพอเพียง (S: sufficiency) ไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ ตรวจสอบได ้

☺ ก ำมือแนบอกข้ำงซ้ำยตรงหัวใจ แสดงถึงกำรมีใจตื่นรู้(R: realise) ต่อปัญหำ กำรทุจริต
มุ่งมั่นไปสู่อนำคตข้ำงหน้ำ (O: onward ) ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือควำมเจริญอย่ำงยั่งยืน ของชำติแสวงหำ
พัฒนำควำมรู้ (N: knowledge) ให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์และมีควำมเอ้ืออำทร  (G: generosity) ต่อกัน       
บนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและกฎหมำย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย  สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
(Thailand4.0) กำรพัฒนำที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์
(Human Wisdom) ด้วยกำรพัฒนำคนไทยให้เป็น “มนุษย์ ที่สมบูรณ์” ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์กำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจ บ่มเพำะ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ เน้นกำรสร้ำงคุณธรรมร่วม และ
ค่ำนิยมที่ดีคือ สังคม มีควำมหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีควำมสมำนฉันท์
(Harmony) กำรสร้ำงคนดี สังคมดี เพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมน ำกำร 
พัฒนำ” คือ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคน โดยเฉพำะกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ ทุกสถำบันในสังคมต้อง ร่วมมือ
กันบ่มเพำะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ท ำ ดี มีคุณธรรมเป็น
รำกฐำนส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต  

“คุณธรรม” (Virtue) หมำยถึง สภำพควำมดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดง ออกเป็นกำร
ประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดับบุคคลแบ่งได้ เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ (๑) 
คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน ท ำให้คนเกิดควำมเพียรพยำยำมท ำในสิ่งที่มุ่ง หมำยไว้ให้ส ำเร็จ ประกอบด้วย 
วินัย อดทน ขยัน (๒) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้ำงแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรม ประกอบด้วย  ซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง รับผิดชอบ (๓) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้คนท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีสติ 
พอเพียง (๔) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ให้คนเข้ำไปมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดย มุ่งหวังผลประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตำ กรุณำ กตัญญู เสียสละ 

นอกจำกคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของกำรอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ ๒ ข้อ 
ได้แก่ (๑) ข้อห้ำม คือ ห้ำมท ำให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีควำมทุกข์ (๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ท ำให้ผู้อ่ืนและส่วนรวม
มีควำมสุข  

 
 
 
 



ท ำไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติได้พิจำรณำคัดเลือกคุณธรรมเป้ำหมำยที่จะรณรงค์ ส่งเสริมให้

เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้ำน ดังนี้ 
“พอเพียง” เป็นศำสตร์พระรำชำและเป็นคุณธรรมฐำนรำกท่ีจะน ำไปสู่คุณธรรมอ่ืนๆ มี ควำมหมำยถึง 

ควำมพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตแบบทำงสำยกลำง มีเหตุมีผล ใช้ควำมรู้ในกำร ตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ มีควำม
พอประมำณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม ไม่ประมำท สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีควำมใฝ่รู้ รักษำ
ค ำพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีควำมเพียร เสียสละและเอ้ืออำทรต่อผู้อื่นเสมอ  

“วินัย” เพ่ือเสริมสร้ำงกำรประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีควำมเข้มแข็ง เคำรพกติกำกำร          
อยู่ร่วมกัน มีควำมหมำยถึงกำรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในกำรผลักดันชีวิตให้
ก้ำวหน้ำ วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตำมจริยธรรม จรรยำบรรณ และเคำรพต่อกฎหมำย ซึ่ง ควรมีทั้งวินัย   
ในตนเอง และวินัยเพ่ือส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อำทิ รู้จักวำงแผนและแบ่ง เวลำเป็น เปิดใจรับทุกค 
ำแนะน ำ หรือค ำติชม และน ำควำมผิดพลำดมำปรับปรุงแก้ไข  

“สุจริต” เพ่ือแก้วิกฤติกำรทุจริตที่ต้นทำง มีควำมหมำยถึงควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น     
ยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรมทั้งปวง กล้ำปฏิเสธกำรกระท ำที่ไม่ซื่อตรง           
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอ่ืนที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตให้ ได้ผลจะต้องปลูกฝัง
ให้คนในสังคมเห็นคุณค่ำของควำมสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและ กระบวนกำรหล่อหลอมขัดเกลำ        
ทำงสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม  

“จิตอำสำ” เพ่ือให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่ำงปรองดอง มีควำมหมำยถึง กำรเป็น ผู้ที่ใส่ใจ 
ต่อสังคมสำธำรณะและอำสำลงมือท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันมิใช่หน้ำที่ของตน ด้วยควำมรัก ควำมสำมัคคี เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม และของประเทศชำติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท ำควำมดีเพ่ือควำมดี เอ้ืออำทร 
ต่อคนร่วมสังคม ท ำอย่ำงสม่ ำเสมอจนเป็นนิสัย 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และองค์กรคุณธรรม 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอหนองม่วง โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
นโยบายหลัก 

1. ป้องกันไม่ไห้ เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่ อันมิควรได้โดยชอบ          
ด้วยกฎหมำย 

2. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที ่
3. มุ่งเน้นกำรจัดหำพัสดุภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้อง      

กับประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ 

1. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
ดังนี้ 

 1.1 กรณีกำรใช้รถรำชกำร 
  - ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - ระเบี ยบส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ กำรใช้            

กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำงและรถรับรอง พ.ศ.2526 
  - พระรำชกฤษฎีกำ มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ           

ที่เก่ียวข้อง 
 
 



 1.2 กรณีกำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร พ.ศ.2550 
  - พระรำชกฤษฎีกำ มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ           

ที่เก่ียวข้อง 
 1.3 กรณีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศีกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ 
  - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร

ประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระรำชกฤษฎีกำ มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ           

ที่เก่ียวข้อง 
1.4 กรณีกำรจัดหำพัสดุ 
 - พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2560 
  - พระรำชกฤษฎีกำ มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ           

ที่เก่ียวข้อง 
2. ทุกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง ด ำเนินกำร

ตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมผิดที่ได้รับจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

1) ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 147 และมำตรำ 157 สรุปได้ดังนี้  
ก) มำตรำ 147 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ซื้อ ท ำ จัดกำร หรือรักษำทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้น 

เป็นของตนหรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำท  

ข) มำตรำ 157 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อ่ืนหรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่พันบำทถึงสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำและปรับ 

2) ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 มำตรำ 85 (1) ซึ่งบัญญัติ   
ไว้ว่ำ “กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต” เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนทุจริต   
ต่อหน้ำที่รำชกำร ครม.มีมติให้ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ซึ่งมีผลท ำให้ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิรับเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญ 

3) ควำมผิดตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ 
ก) ผู้ใดที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ…เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือ

ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือท ำกำรอย่ำงใดในต ำแหน่งไม่ว่ำจะชอบด้วยหน้ำที่หรือไม่ มีโทษจ ำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี 
หรือจ ำคุกตลอดชีวิต หรือประหำรชีวิต 

ข) ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ…กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงใดในต ำแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งตนได้เรียกรับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต ำแหน่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
5 ปีถึง 20 ปี หรือตลอดชีวิต 
องค์กรคุณธรรม 
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม  

เพ่ือให้องค์กรมีบทบำทและสำมำรถในกำรสร้ำงคนดีเพ่ือสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กร  มีทัศนคติ     
วิธีคิด และกำรประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะกับสังคมไทย มำกขึ้น 
และองค์กรมีคุณค่ำและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินกิจกำร เนื่องจำกสมำชิกขององค์กร มีคุณธรรม
มำกขึ้น  



ควำมหมำย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม  
๑) ควำมหมำย องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงำนที่ผู้น ำและสมำชิกขององค์กรแสดง

เจตนำรมณ์ และมุ่งมั่นด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้ำงสังคมคุณธรรม 
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักคุณธรรม ธรรมำภิบำล หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน และมีส่วนร่วม
รณรงค ์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชำชน ชุมชน หรือเครือข่ำยขององค์กรคุณธรรม  

๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ  
ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนำรมณ์จะพัฒนำเป็นองค์กร คุณธรรม โดย

มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณธรรม มีแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม มีกำร จัดกลไก
ผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลกำรด ำ เนินงำนอำจเกิดขึ้นบำงส่วน แต่ผลกำร 
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหำเชิงคุณธรรมที่ลดลงอำจยังไม่เห็นผลชัดเจน  

ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนกำรพัฒนำองค์กร คุณธรรม ที่ได้
มำตรฐำนขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีกำรจัดระบบภำยในองค์กรที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ  องค์กรคุณธรรม 
และมีกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิง พฤติกรรมของ
คนในองค์กร และส่งผลกระทบให้กำรท ำควำมดีเพ่ิมขึ้น ปัญหำเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม จะเกิดกำร
พัฒนำที่ต่อเนื่อง เกิดควำมยั่งยืนได้  

ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ด ำ เนินกำรประสบควำมส ำเร็จ ทั้งใน
กระบวนกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม คนมีควำมสุข องค์กร         
มีคุณภำพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ควำมรู้สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่ำง ๆ ได้ 
หลักกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรม 

น้อมน ำหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช       
บรมนำถบพิตรมำเป็นหลักกำรดังนี้ 

๑) ระเบิดจำกข้ำงใน เป็นหัวใจส ำคัญที่สุด ต้องให้เกิดจำกควำมตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้ำหมำย
เดียวกันของผู้น ำและสมำชิกขององค์กร หำกท ำโดยถูกบังคับหรือท ำตำมกระแสนโยบำยไม่ตั้งใจจริง จะไม่
เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน  

๒) ท ำแบบองค์รวม ต้องท ำพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสำน สอดแทรก ไปกับ
กำรบริหำรและกำรท ำงำนปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมเดี่ยว ๆ  ที่ขำดควำม
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร  

๓) ท ำตำมหลักควำมจริง ต้องท ำจำกสภำพควำมจริงขององค์กร โดยมีกำรศึกษำปัญหำและ ต้นทุน
ควำมดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือท ำตำมล ำดับขั้น แก้ปัญหำที่จุดเล็กก่อน ท ำให้ง่ำยไม่ติดยึด ต ำรำ 
กำรเรียนรู้จำกที่อ่ืนเป็นเพียงแนวทำงมำปรับใช้ให้เหมำะกับองค์กรของตน  

๔) กำรมีส่วนร่วม ต้องสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพรำะเป้ำหมำยส ำคัญของ กำร
ส่งเสริมคุณธรรมคือกำรท ำให้คนมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมมำกขึ้นจึงต้องให้ทุกคน เป็น
พลังร่วมกันขับเคลื่อน  

๕) ท ำควำมดีเพ่ือควำมดีตั้งใจพัฒนำองค์กรคุณธรรมเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ดี สร้ำงคนดีเพ่ือ สังคมดี       
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้ำหมำยเคลือบแฝงเพ่ือประโยชน์อื่น  
กระบวนกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม 

 ต้องด ำเนินกำรตำมหลักกำรทั้ง ๕ ข้อ ตำม ๙ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ท ำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพำะผู้น ำองค์กรว่ำต้องแสดงเจตนำรมณ์ชัดเจนว่ำ จะร่วมกัน

สร้ำงองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม 



๒) ค้นหำควำมจริงขององค์กร โดยส ำรวจวิเครำะห์ปัญหำด้ำนคุณธรรมขององค์กรที่พึง ประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์และปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขและคนในองค์กรว่ำมีอะไรบ้ำง และค้นหำต้นทุนควำมดี  หรือต้นทุนที่
เอ้ือต่อกำรแก้ไขปัญหำ 

๓) ตั้งเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพ่ือค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม  ที่ไม่พึง
ประสงค์หรือ “ปัญหำที่อยำกแก้ ควำมดีที่อยำกท ำ” แล้วให้ก ำหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร ท ำให้    
ทุกคนเข้ำใจคุณธรรมเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน  

๔) ก ำหนดวิธีกำรและกลไกในกำรปฏิบัติงำน จัดให้มีแผนปฏิบัติกำร วิธีส ำคัญในกำร ด ำเนินกำร
และก ำำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ละกิจกรรม รวมถึงแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกันของฝ่ำยต่ำงๆ ให้มี
ประสิทธิภำพ และอำจจัดท ำข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร 

๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต กำรพัฒนำคุณธรรมมีเป้ำหมำยคือกำรเปลี่ยนแปลงที่คน จึงต้อง    
ลงมือปฏิบัติตำมข้อตกลงอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องจนกลำยเป็นวิถีในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน  

๖) ถอดบทเรียนเพ่ือสร้ำงควำมรู้ต้องจัดให้มีกระบวนกำรสรุปบทเรียนจำกกำรปฏิบัติของ  ผู้มีส่วนได้
เสียเพ่ือค้นหำ เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัย ของควำมส ำเร็จ ปัญหำและแนวทำงแก้ไข และสกัดเป็นควำมรู้ ขององค์กร 
มีกำรจัดระบบกำรติดตำมประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงำนมำกกว่ำกำรวัดตำม  ตัวชี้วัด    
เชิงปริมำณ โดยไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลงของคน กำรจัดกำรควำมรู้จะ น ำไปสู่กำร
พัฒนำมำตรฐำนองค์กรคุณธรรม  

๗) สร้ำงกิจกรรมชื่นชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่องนำมธรรมเห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงช้ำ  จึงต้องมี
กระบวนกำรให้ก ำลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องท ำให้คนเห็นผลส ำเร็จที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำรพัฒนำองค์กร คุณธรรม  

๘) สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม งำนที่ยำกต้องกำรพลังของเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต้อง เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ำยองค์กรคุณธรรมเพ่ือให้ก ำลังใจ ถ่ำยทอดควำมรู้พัฒนำนโยบำยร่วมกัน เช่น เครือข่ำยโรงพยำบำล
คุณธรรม ต ำบลคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ 

๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกกำรประเมินเพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ กำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ มีควำมรู้ที่จะน ำไปยกระดับขยำยผล หรือรู้ปัญหำ อุปสรรคและน ำไปสู่  
กำรแก้ไข โดยมีทั้งกำรประเมินตนเองจำกภำยในและประเมินจำกองค์กรภำยนอก รวมทั้ง  เปิดเผยผลกำร
ประเมินแก่สมำชิกขององค์กรและต่อสำธำรณะ 
6. การมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย       
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บุคลำกรสำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. บุคลำกรมีวัฒนธรรมสุจริตในตนเองและร่วมผลักดัน วัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง 
3. บุคลำกรมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ร่วมต่อต้ำนกำร ทุจริตในองค์กร และมีควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเห็น ควำมส ำคัญ
โครงกำรจิตอำสำพอเพียง ต้ำนทุจริต (STRONG) ทั้งนี้ควรเสริมควำมรู้เป็นระยะผ่ำนกำรประชุมของหน่วยงำน
และกำรประชุมประจ ำเดือน 
7. ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 กำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพและ
เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร มำตรำ 76 ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน รวมถึงกำรพัฒนำและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่ง กำรก ำหนดเรื่องของกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติรำชกำรไว้ใน 
พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร บริหำร



ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน ซึ่งแม้ว่ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนจะมิใช่กระบวนกำรหลักที่จะน ำมำ     
ซึ่งประสิทธิผลประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
                   ตำมมำตรำ 76 ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้กำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ.ก ำหนด ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้จัดท ำร่างคู่มือ การ
ประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการ  เพ่ื อช่วยให้ ส่ วนรำชกำรน ำไป ใช้ เป็ นแนวทำงด ำเนิ นกำรต่อไป 
(www.ocsc.go.th ) โดยมีหลักกำรดังนี้ 
                   - กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติ 
รำชกำร เป็นกำรวัดผลส ำเร็จของงำนในช่วงที่ก ำหนดไว้แน่ชัด เพ่ือเปรียบเทียบผลส ำเร็จของงำนกับเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนดว่ำผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นได้ตำมเป้ำหมำยจริงหรือไม่ อย่ำงไร 
                   - กำรประเมินจะเป็นกำรประเมินตำมสิ่งที่ตกลงกันไว้หรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งก าหนดโดย
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดโดยสมรรถนะ 
                   - ในกำรประเมินจะน ำคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ กับคะแนนการประเมินสมรรถนะ มำ
ค ำนวณรวมกันจะได้คะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนใช้
เป็นข้อมูลในกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชำ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิผลใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป 
                   - ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงจะก ำหนดองค์ประกอบที่สามของการประเมิน
เพิ่มเติม โดยพิจำรณำจำกผลงำน ควำมร่วมมือร่วมใจ 
                   - สัดส่วนหรือน้ ำหนักในกำรประเมินจะไม่เท่ำกัน โดยองค์ประกอบด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน      
มีน้ ำหนักร้อยละ70 
                   - ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงมีค ำสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวัดและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564     
มีกำรก ำหนดผู้ที่จะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน โดยพิจำรณำจำกลักษณะของกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
                   - คะแนนผลกำรประเมินจะถูกจัดออกตำมระดับผลกำรปฏิบัติรำชกำร 5 ระดับ (ดีเด่น          
ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง) และต้องจ ำแนกว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
                   - ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่ำง 1 ตุลำคม - 
31 มีนำคม ของปีถัดไป และรอบที่ 2 ระหว่ำง 1 เมษำยน - 30 กันยำยน 
                   - ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ผู้บังคับบัญชำต้องติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ พร้อมให้
ค ำปรึกษำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำในประเด็นต่ำงๆ เช่น กำรแก้ปัญหำที่พบในกำรท ำงำน กำรปรับปรุงตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำยตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
                   - สำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง จะแจ้งผลกำรประเมินด้วยตนเอง พร้อมทั้งร่วมกันวำงแผน      
กำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินถัดไป 
                   - ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงมีค ำสั่งที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564     
เพ่ือให้มีควำมเป็นมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 
 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วัน/เดือน/ปี : 17 พฤษภำคม  256๔ 

หัวข้อ:  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรองค์กรชำวสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงร่วมต้ำนทุจริต 
ปีงบประมำณ 2564 
 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรองค์กรชำวสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วงร่วมต้ำนทุจริต ปีงบประมำณ 
2564 รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
 
Linkภำยนอก:  ………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                  
 
 

(นำยพศนิ  ปำกกำทองค ำ) (นำยสมบรูณ์  ด ำข ำ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง  
วันท่ี  17  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๔ วันท่ี  17  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๔ 

 

 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

 
(นำยทินภัทร  ทองมั่น) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                  วันท่ี  17  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๔ 

 




