บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ลบ.151๗0 โทร. ที่ ลบ ๑๑32/2๐๖
วันที่ ๒๓ เมษายน 2564
เรื่ อ ง ขอรายงานผลการดาเนิ น การโครงการองค์ก รชาวสาธารณสุ ข อ าเภอหนองม่ว งร่ ว มต้า นทุจ ริ ต
ปี งบประมาณ 2564
อาเภอหนองม่วง

และขออนุญ าตนาข้อ มู ล เผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ข องส านัก งานสาธารณสุ ข

เรียน สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
ตามที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จัดทาโครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอาเภอ
หนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางการสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลั กความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต
จริยธรรม มาตรการป้องกันการทุจริต องค์กรคุณธรรม และการมีวิ นัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
แนวคิ ด /องค์ ค วามรู้ ใ นการสร้ า งเครื อข่ าย/กลุ่ มเป้ าหมายที่ไ ม่ ทนต่อ การทุ จริ ต และความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงาน (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน
30 คน นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการองค์กรชาว
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง

รายงานผลการดาเนินงานโครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต
ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธเมจจา สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
********************************************
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองม่วง ภายใต้แนวคิด “องค์กรชาวสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงจิตพอเพียงต้านทุจริต” เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบแนวทางการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่ว นรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลักความ
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จริยธรรม มาตรการป้องกันการทุจริต องค์กรคุณธรรม
และการมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) จานวน
30 คน
ได้มีการบรรยายมีการให้ความรู้ในเรื่อง การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ความไม่ ทนและความอายต่ อ การทุ จ ริ ต หลั ก ความพอเพี ย งด้ ว ยโมเดล STRONG:
จิตพอเพียงต้านทุจริต จริยธรรม มาตรการป้องกันการทุจริต องค์กรคุณธรรม และการมีวินัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทนต่อการทุจริต และความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จานวน 30 คน ดังนี้
1. การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนตน (Private interest) หมายถึง ผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
ของตน หาผลประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผลประโยชน์ส่วนตนมีทั้งที่เกี่ยวกับเงินทองและไม่ได้เกี่ยวกับ
เงินทอง เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่ง หน้าที่ สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือสิ่งที่แสดงน้าใจไมตรี การลาเอียง
การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) หมายถึง ประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มชน
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีความหมายเช่นเดียวกันกับ 1) ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ 2) ผลประโยชน์ขัดกัน
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์สาธารณะ) ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็น
สถานการณ์ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ และได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทาให้เกิดผลเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร คือ วิถีชีวิต ค่านิยมและความเชื่อของสมาชิกยึดถือและ
ปฏิบัติสืบ ทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็นนิสั ยความเคยชินที่ห ล่อหลอมเป็นพฤติกรรมของคนใน
องค์กร ทั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นเครื่ องมือการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุประสงค์ที่วางไว้ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรนั้น ผู้บริหารต้องชักจูงโน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนตระหนักในความสาคัญของการประพฤติสุจริต ไม่คดโกง
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทางานด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรง และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด วิธีสร้างบรรยากาศองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้
นั้ น กระท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น จั ด นิ ท รรศการ จั ด อภิ ป ราย จั ด อบรม เชิ ญ วิ ท ยากรมาให้ ค วามรู้ แ ละอื่ น ๆ

นอกจากนั้นยังจะต้องฝึกให้สมาชิกรู้จักการเสียสละ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา กระทาตนเป็นคนดี มีจิตใจสะอาด ปราศจากความโลภ และที่สาคัญต้อง
ปฏิบัติตามศีล 5 เป็นประจาอย่าให้ขาด
3. ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
ความหมายของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (Anti – Corruption)
คาว่า ละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะทาในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร ความละอาย เป็นความรู้สึกอายที่จะ
ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะ
ได้รั บจากการกระทานั้ น จึงไม่กล้ าที่จ ะกระทา ทาให้ตนเองไม่ห ลงทาในสิ่ งที่ผิด นั่นคือ มีความละอายใจ
ละอายต่อการกระทาผิดคาว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทนอยู่ได้ เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหัก
หรื อบุ บ สลายง่ายความอดทน หมายถึง การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้ เห็นถึงความมั่นคง
แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ ท น หมายถึ ง ไม่ อ ดกลั้ น ไม่ อ ดทน ไม่ ย อม ดั ง นั้ น ความไม่ ท น หมายถึ ง การแสดงออกต่ อ
การกระทาที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
คว ามไม่ ท นสามารถแสดงออกได้ ห ลายลั ก ษณะ ทั้ ง ในรู ป แบบของกริ ย า ท่ า ทาง หรื อ ค าพู ด
ความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ การกระท าที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต้ อ งมี ก ารแสดงออกอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
เกิดขึ้น เช่น การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้
ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้
เห็นว่าบุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าที่จะทาในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ทาลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการ
ลงโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระทาผิด และในระดับที่ สองเป็น
ระดับที่สูงคือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทาลงไป ก็ไม่กล้าที่จะทาผิด เพราะนอกจากตนเอง
จะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว
ก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือ
สังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าทาสาหรับความไม่ทนต่อการทุจริต
ดั ง นั้ น หากยั ง มี ก ารปล่ อ ยให้ มี ก ารทุ จ ริ ต ยิ น ยอมให้ มี ก ารทุ จ ริ ต โดยเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งของ
คนอื่น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะ
ได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็ทางอ้อมดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดความตระหนัก และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ
ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคมที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะทาให้เกิดสังคมที่น่าอยู่
และมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
4. หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จริยธรรม และการมีวินัย
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ปลู ก ฝั ง ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต แยกแยะเรื่ อ งส่ ว นตัว กั บ ส่ ว นรวมภายใต้ แนวคิ ด
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG
S (Sufficiency) ความพอเพียง
T (Transparency) ความโปร่งใส
R (Realise) ความตื่นรู้
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า
N (Knowledge) ความรู้
G (Generosity) ความเอื้ออาทร
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมีความสาคัญคือ การมี เหตุผลความสมดุล การมี
ภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทาโมเดล ความหมายของ STRONG ใน
แต่ละความหมาย

S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคล สามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R - Realise ตื่นรู้คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทา ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะสอดคล้องกับ
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ ถูกต้องคือการต่อสู้ในจิตใจกับ
การไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น
N - Knowledge ความรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางของทุจริต
มากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลง
เสมอในทุกเรื่อง
G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของการเกิดการ
ทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์การช่วยเหลือครอบครั วและเครือญาติความ เอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้ต้องการหวัง
ผลตอบแทน
ภายใต้สัญลักษณ์STRONG คือ
☺ มือกาแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้ กับการ
ทุจริตความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
☺ มือขวาที่กาแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ ตรวจสอบได้
☺ กามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้( R: realise) ต่อปัญหา การทุจริต
มุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน ของชาติแสวงหา
พัฒนาความรู้(N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์และมีความเอื้ออาทร (G: generosity) ต่อกัน
บนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(Thailand4.0) การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์
(Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ ความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และ
ค่านิยมที่ดีคือ สังคม มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์
(Harmony) การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนาการ
พัฒนา” คือ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง ร่วมมือ
กันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทาดี มีคุณธรรมเป็น
รากฐานสาคัญในการดาเนินชีวิต
“คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สภาพความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดง ออกเป็นการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดับบุคคลแบ่งได้ เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ (๑)
คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน ทาให้คนเกิดความเพียรพยายามทาในสิ่งที่มุ่ง หมายไว้ให้สาเร็จ ประกอบด้วย
วินัย อดทน ขยัน (๒) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์
ซื่อตรง รับผิดชอบ (๓) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้คนทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีส ติ
พอเพียง (๔) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ โดย มุ่งหวังผลประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ
นอกจากคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีหลักการสาคัญ ๒ ข้อ
ได้แก่ (๑) ข้อห้าม คือ ห้ามทาให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความทุกข์ (๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ทาให้ผู้อื่นและส่วนรวม
มีความสุข

ทาไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกคุณธรรมเป้าหมายที่จะรณรงค์ ส่งเสริมให้
เกิดกับคนไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน ดังนี้
“พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะนาไปสู่คุณธรรมอื่นๆ มี ความหมายถึง
ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการ ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความ
พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษา
คาพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ
“วิ นั ย ” เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของคนไทยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง เคารพกติ ก าการ
อยู่ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้
ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่ง ควรมีทั้งวินัย
ในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่ง เวลาเป็น เปิดใจรับทุกค
าแนะน า หรือค าติชม และน าความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข
“สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ยื น หยั ด ในการรั ก ษาความจริ ง ความถู ก ต้ อ ง ความเป็ น ธรรมทั้ ง ปวง กล้ า ปฏิ เ สธการกระท า ที่ ไ ม่ ซื่ อ ตรง
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ ได้ผลจะต้องปลูกฝัง
ให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของความสุจ ริต ซื่อ ตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและ กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลา
ทางสังคมตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
“จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็น ผู้ที่ใส่ใจ
ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร
ต่อคนร่วมสังคม ท าอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และองค์กรคุณธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองม่วง โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
นโยบายหลัก
1. ป้ อ งกั น ไม่ ไ ห้ เ กิ ด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มุ่งเน้ นการจั ดหาพัส ดุภ าครั ฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้ ส อดคล้ อง
กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่ในสังกั ดสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ดังนี้
1.1 กรณีการใช้รถราชการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526
- พระราชกฤษฎี กา มติค ณะรัฐ มนตรี ประกาศ ข้อ บัง คับ หลั ก เกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1.2 กรณีการเบิกค่าตอบแทน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550
- พระราชกฤษฎี กา มติค ณะรัฐ มนตรี ประกาศ ข้อ บัง คับ หลั ก เกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 กรณีการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศีกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎี กา มติค ณะรัฐ มนตรี ประกาศ ข้อ บัง คับ หลั ก เกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 กรณีการจัดหาพัสดุ
- พระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
- พระราชกฤษฎี กา มติค ณะรัฐ มนตรี ประกาศ ข้อ บัง คับ หลั ก เกณฑ์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ดาเนินการ
ตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ความผิดที่ได้รับจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 สรุปได้ดังนี้
ก) มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ข) มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาและปรับ
2) ความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 85 (1) ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่า “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ” เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ ครม.มีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งมีผลทาให้ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิรับเงินบาเหน็จ
บานาญ
3) ความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ก) ผู้ใดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ…เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าจะชอบด้วยหน้าที่หรือไม่ มีโทษจาคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี
หรือจาคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ข) ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ …กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียกรับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่ง ต้องระวางโทษจาคุก
5 ปีถึง 20 ปี หรือตลอดชีวิต
องค์กรคุณธรรม
เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กร มีทัศนคติ
วิธีคิด และการประพฤติปฏิ บัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย มากขึ้น
และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กร มีคุณธรรม
มากขึ้น

ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม
๑) ความหมาย องค์กรคุณธรรม คือ องค์ก รหรือหน่ว ยงานที่ผู้ นาและสมาชิกขององค์กรแสดง
เจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
โดยมีการบริห ารจั ดการองค์กรตามหลั กคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วม
รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม
๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แ สดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กร คุณธรรม โดย
มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดาเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการ จัดกลไก
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งานอาจเกิ ด ขึ้ น บางส่ ว น แต่ ผ ลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน
ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กร คุณธรรม ที่ได้
มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนา องค์กรคุณธรรม
และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง พฤติกรรมของ
คนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทาความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม จะเกิดการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้
ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ดาเนินการประสบความสาเร็จ ทั้งใน
กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของคนที่ส ะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กร
มีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้
หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม
น้อมน าหลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรมาเป็นหลักการดังนี้
๑) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจสาคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมาย
เดียวกันของผู้นาและสมาชิกขององค์กร หากทาโดยถูกบังคับหรือทาตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจจริง จะไม่
เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน
๒) ทาแบบองค์รวม ต้องทาพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสาน สอดแทรก ไปกับ
การบริหารและการทางานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ขาดความ
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร
๓) ทาตามหลักความจริง ต้องทาจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหาและ ต้นทุน
ความดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือทาตามลาดับขั้น แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน ทาให้ง่ายไม่ติดยึด ตารา
การเรียนรู้จากที่อื่นเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน
๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสาคัญของ การ
ส่งเสริมคุณธรรมคือการทาให้คนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้องให้ทุกคน เป็น
พลังร่วมกันขับเคลื่อน
๕) ทาความดีเพื่อความดีตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดี สร้างคนดีเพื่อ สังคมดี
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น
กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ต้องดาเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ข้อ ตาม ๙ ขั้นตอนดังนี้
๑) ทาให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพาะผู้นาองค์กรว่าต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะร่วมกัน
สร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม

๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยสารวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึง ประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์และปัญหาที่ต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความดี หรือต้นทุนที่
เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
๓) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม ที่ไม่พึง
ประสงค์หรือ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” แล้วให้กาหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร ทาให้
ทุกคนเข้าใจคุณธรรมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน
๔) กาหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดให้มีแผนปฏิบัติการ วิธีสาคัญในการ ดาเนินการ
และก าาหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบที่ ชั ดเจนแต่ล ะกิจ กรรม รวมถึ งแนวทางการท างานร่ ว มกั นของฝ่ ายต่ างๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และอาจจัดทาข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร
๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่คน จึงต้อง
ลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
๖) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของ ผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัย ของความสาเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็นความรู้ ขององค์กร
มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการวัดตาม ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ โดยไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการความรู้จะ นาไปสู่การ
พัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม
๗) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงช้า จึงต้องมี
กระบวนการให้กาลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องทาให้คนเห็นผลสาเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กร คุณธรรม
๘) สร้างเครือข่ายคุณธรรม งานที่ยากต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคลื่อนต้อง เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพื่อให้กาลังใจ ถ่ายทอดความรู้พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่น เครือข่ายโรงพยาบาล
คุณธรรม ตาบลคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ
๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรู้ที่จะนาไปยกระดับขยายผล หรือรู้ปัญหา อุปสรรคและนาไปสู่
การแก้ไข โดยมีทั้งการประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้ง เปิดเผยผลการ
ประเมินแก่สมาชิกขององค์กรและต่อสาธารณะ
6. การมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากรสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2. บุคลากรมีวัฒนธรรมสุจริตในตนเองและร่วมผลักดัน วัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง
3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการ ทุจริตในองค์กร และมีความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อเสนอแนะ ควรมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสาคัญ
โครงการจิตอาสาพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) ทั้งนี้ควรเสริมความรู้เป็นระยะผ่านการประชุมของหน่วยงาน
และการประชุมประจาเดือน
7. ความโปร่งใสในการดาเนินงาน (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 76 กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง การกาหนดเรื่องของการประเมินผลการปฏิ บัติราชการไว้ใน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นเครื่องมือสาคัญในการ บริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งแม้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติ งานจะมิใช่กระบวนการหลักที่จะนามา
ซึ่งประสิทธิผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้การประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กาหนด ซึ่งสานักงาน ก.พ. ได้จัดทาร่างคู่มือ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส่ ว นราชการน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางด าเนิ น การต่ อ ไป
(www.ocsc.go.th ) โดยมีหลักการดังนี้
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ เป็นการวัดผลสาเร็จของงานในช่วงที่กาหนดไว้แน่ชัด เพื่อเปรียบเทียบผลสาเร็จของงานกับเป้าหมาย
ที่กาหนดว่าผลสาเร็จในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายจริงหรือไม่ อย่างไร
- การประเมินจะเป็นการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไว้หรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกาหนดโดย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานซึ่งกาหนดโดยสมรรถนะ
- ในการประเมินจะนาคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ กับคะแนนการประเมินสมรรถนะ มา
คานวณรวมกันจะได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนาไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนใช้
เป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลใน
การปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงจะกาหนดองค์ประกอบที่สามของการประเมิน
เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากผลงาน ความร่วมมือร่วมใจ
- สัดส่วนหรือน้าหนักในการประเมินจะไม่เท่ากัน โดยองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีน้าหนักร้อยละ70
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงมีคาสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
มีการกาหนดผู้ ที่จะทาหน้าที่เป็น ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากลักษณะของการปฏิบัติ
ราชการ
- คะแนนผลการประเมินจะถูกจัดออกตามระดับผลการปฏิบัติราชการ 5 ระดับ (ดีเด่น
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง) และต้องจาแนกว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน
- กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 31 มีนาคม ของปีถัดไป และรอบที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน - 30 กันยายน
- ในระหว่างรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ พร้อมให้
คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในประเด็นต่างๆ เช่น การแก้ปัญหาที่พบในการทางาน การปรับ ปรุงตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
- สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จะแจ้งผลการประเมินด้วยตนเอง พร้อมทั้งร่วมกันวางแผน
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินถัดไป
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงมีคาสั่งที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ปี : ๑6 เมษายน 256๔
หัวข้อ: ขอรายงานผลการด าเนิ น การโครงการองค์ ก รชาวสาธารณสุ ข อ าเภอหนองม่ ว งร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต
ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ผลการดาเนินงานโครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ
2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Linkภายนอก: ………………………………………………………………………………………………………………..…………..
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพศิน ปากกาทองคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๑6 เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
วันที่ ๑6 เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวอุษา แสงม่วงยาง)
ตาแหน่ง พนักงานธุระการ
วันที่ ๑6 เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔

