
ตัวช้ีวัดที่ 8   : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย   
คะแนนตัวช้ีวัด  : 5 คะแนน 
ค าอธิบาย  : 

  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยใน
ที่นี้ มุ่งเน้น การประเมินระดับการด าเนินงาน “หน่วยงานคุณธรรม” ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

 แนวคิด “หน่วยงานคุณธรรม”  มาจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้หน่วยงาน
ในสังกัด    มีการบริหารและบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และการส่งเสริมการบริหารแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมก าหนดหลักคุณธรรมในการท างานบนพ้ืนฐานคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีโปร่งใส ซื่อสัตย์  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ 
  การด าเนินงาน “หน่วยงานคุณธรรม” ของกรมอนามัย เป็นการด าเนินงานตามแนวคิด 
“หน่วยงานคุณธรรม” ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้วัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัยมาเป็นคุณธรรมร่วม
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. นโยบายของผู้น าหน่วยงาน 
2. ประกาศคุณธรรมประจ าหน่วยงานซึ่งมาจากวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย “HEALTH” 

จ านวน  3 ประการ ดังนี้ 
2.1 คุณธรรมที่ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 1 ประการ คือ   

(1)  E: Ethic (จริยธรรม)  
2.2 คุณธรรมที่แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อีก 2 ประการ โดยให้เลือก

จากวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัยที่เหลือ อีก 5 ประการ ได้แก่  
(1) H: Health (ต้นแบบสุขภาพ)  
(2) A: Achievement & Accountability (ความรับผิดชอบเพื่อผลสัมฤทธิ์) 
(3) L: Learning (การเรียนรู้ร่วมกัน)    
(4) T: Trustworthiness (การเคารพและเชื่อมั่น) และ 
(5) H: Harmony (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 

3. จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเสริมสร้างพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
5. มีการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน :  พิจารณาตามระดับความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังนี้ 
 
ระดับ ผลการด าเนินงาน รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิง คะแนน 

1 มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย และ การระดม
ความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือหาคุณธรรมร่วม 3 
ประการ ที่บุคลากรทุกคนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติ
ในการน าไปพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” (ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณธรรมร่วมของกรมอนามัย 1 
ประการคือ “E: Ethic”  และที่หน่วยงานเลือก
จากวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัยอีก 2 
ประการ) 

1. รายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย 
2. รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาคุณธรรมร่วม 3 ประการที่บุคลากรใน
หน่วยงานเลือกและยึดเป็นข้อปฏิบัติ 

1 

2 ด าเนินการระดับ 1 และมีการ 
- ประกาศคุณธรรมประจ าหน่วยงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
- จัดท าแผนเสริมสร้างพัฒนา “หน่วยงาน
คุณธรรม” 

1. เอกสาร/ภาพถ่ายการประกาศคุณธรรม
ประจ าหน่วยงาน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
3. เอกสารแผนและแนวทางด าเนินการตาม
แผนเสริมสร้างพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” 

1.5 

3 ด าเนินการระดับ 2 และมีการ 
- ด าเนินการตามแผนเสริมสร้างพัฒนา 
“หน่วยงานคุณธรรม” ครบถ้วน 

เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงานตามแผนฯ 
(เช่น โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ภาพถ่าย
กิจกรรม เอกสารรายงานผลต่อผู้บริหาร) 
ครบถ้วน 

3 

4 ด าเนินการระดับ 3 และมี 
- ผลลัพธ์การด าเนินการเป็นไปตามแผน
เสริมสร้างพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” 
ครบถ้วน 

เอกสาร/หลักฐานแสดงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานตามที่ระบุในแผนเสริมสร้างพัฒนา 
“หนว่ยงานคุณธรรม” ครบถ้วน 

4 

5 ด าเนินการระดับ 4 และมีการ 
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
และการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงานให้
มีผลส าเร็จ/มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. เอกสาร/หลักฐานแสดงการติดตาม/
รายงานผล รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินผล
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  ปัจจัย
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค แลข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

5 

 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไข  :  การด าเนินการในแต่ละระดับ จะพิจารณาคุณภาพ และความครบถ้วนของผลงาน เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาปรับลดคะแนนตามความเหมาะสมด้วย  
แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล :  

1. ทุกหน่วยงานต้องจัดส่งรายงาน และ/หรือ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOC ตามที่ กพร. 
ก าหนด  

2. ก าหนดการจัดส่งรายงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน หมายถึง 
- รอบ 6 เดือน  จัดส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 2559 
- รอบ 9 เดือน  จัดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 
- รอบ 12 เดือน  จัดส่งภายในวันที่ 30 ก.ย. 2559 
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