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บทสรุปผู้บริหำร
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย ได้ดาเนินการหน่วยงานคุณธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง
เชื่ อมั่ น และสร้ า งความสุ ขความผู กพั น ในองค์ กร สร้ า งคุ ณ ค่า และการประพฤติ ปฏิ บั ติที่ ถู กต้ อ งดี ง าม เปู า หมาย
การดาเนินการในครั้งนี้ คือ การเกิดพลังการมีส่วนร่วมของบุคลากร สู่องค์กรอยู่ดีมีความสุข มีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ได้ แ ก่
๑) คณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน
กิจ กรรม/โครงการ ให้ ถูก ต้ อ งตามระเบี ย บ ปฏิ บั ติใ ห้ มี มาตรฐาน โปร่ง ใส ถู ก ต้อ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง
และมีธรรมาภิบาล ๒) คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพ พัฒ นา ๕ส และสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน ( Healthy workplace Happy for life) มีบทบาทหน้าที่ พัฒนาสถานที่
ทางานให้น่าอยู่ น่าทางานและเสริมสร้างความสุขความผูกพันในองค์กร
๒. แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ ๓ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่งได้วางแผน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และวัฒนธรรมองค์กร
๓. การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ สร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ได้ จั ด ท านโยบายน าองค์ ก ร วางระบบเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกัน การทุจริต ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุ ก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ รักเหนือรัก ในระดับศีล ๕ เพื่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันอย่างเป็นสุข การประชุมชี้แจงระเบียบการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ
ยุทธศาสตร์ ๓ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้แก่ บุคลากรต้องรับรู้การดาเนินงานด้าน
คุณธรรมความโปร่ งใส ผ่ า นการตอบแบบส ารวจออนไลน์ โดยชี้แจงผ่ านเวที การประชุม ติดตามผลการด าเนิ น
ให้บุคลากรเข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของกระบวนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๕. การติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ในรู ป แบบการประชุ ม คณะกรรมการทุ ก เดื อ น และจั ด ท ารายงาน
ผลการปฏิบั ติร าชการตามตัว ชี้วัด ๑.ระดับความส าเร็จ ของการดาเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน
๒.ระดั บ ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งโครงการส าคั ญ ตามแผนปฏิ บั ติ การระดั บ หน่ ว ยงาน ๓. ระดั บ
ความสาเร็จการดาเนินการงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
๖. การจั ดทาชุดความรู้ด้านดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ชื่อผลงาน “ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
สานพลังทาดี สู่องค์กรอยู่ดีมีความสุข” เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายผลให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป
การดาเนินการดังกล่าว เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยื น ปั จจั ย สาคัญประการหนึ่ ง คือ การพัฒ นาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ การทางานเป็นทีมและ
สามารถรั บ มื อกับ การเปลี่ ย นแปลงเพื่อ ปรั บตั ว ตามสถานการณ์ สู่ การพัฒ นา ขยายผลองค์ ความรู้ และต่อ ยอด
การดาเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานอย่างยั่งยืนต่อไป
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ศูนย์อนำมัยที่ ๑๐ อุบลรำชธำนี สำนพลังทำดี สู่ องค์กรอยู่ดมี ีควำมสุข
------------------------

ส่วนที่ ๑ กำรนำองค์กร
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย มีภารกิจหลัก คือ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ่ ง มั่ น ด าเนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น์ ก รมอนามั ย “เป็ น องค์ก รหลั ก ของประเทศ ในการอภิ บ าล
ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
การดาเนินการหน่วยงานคุณธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์ อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ที่ได้ดาเนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งเชื่ อ มั่ น และสร้ า งความสุ ข ความผู ก พั น ในองค์ ก ร สร้ า งคุณ ค่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และ
การประพฤติป ฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม เปูาหมาย คือ สร้างพลั งการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรสู่ องค์กรอยู่ดีมีความสุ ข
มีการดาเนินงานด้านการนาองค์กร ดังนี้
๑.ประกาศนโยบายและทิศทางการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีส่วนร่วม ดังนี้
 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย สุกใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต” เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๕๐
และลงลายมือชื่อรั บ ทราบเจตนารมณ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นและสร้างพลังการมีส่ ว นร่ว ม
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักฐาน ดังนี้

หลักฐาน : กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
หลักฐาน : แบบลงลายมือเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ตาม QR CODE โฟลเดอร์ หลักฐานองค์กรคุณธรรม_ระดับที่ ๑
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 การประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization) สร้างความเชื่อมั่น สู่การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ให้เป็นทิศทางการ
ดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance management system (PMS) ที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม เปูาหมายสูงสุดคือ พัฒนาบุคลากรให้มี “ เก่งดี มี ความสุข”

หลักฐาน : การประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
 การประกาศนโยบาย Healthy Work Place & Happy for life และมอบนโยบายให้กับทุกกลุ่ม
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการทางานเป็นทีม :งานจะเดิน
เพราะทีมดี เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

หลักฐาน : การประกาศนโยบาย Healthy Work Place & Happy for life และการประชุมพัฒนาทีมงาน
การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หน้า 6

 มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร MOPH To HEALTH โดยประกาศให้บุคลากรรับทราบ
ถือปฏิบัติให้เกิดคุณค่า ความดีงาม แก่ตนเองและองค์กร คือ H= Health Model เป็นต้นแบบสุขภาพ E= Ethics
มีจริยธรรม A=Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ L= Learning เรียนรู้ร่วมกัน T= Trust เคารพเชื่อมั่น ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน H= Harmony การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

หลักฐาน : การประกาศนโยบาย HWP
 การจัดทาโครงการพัฒนาสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทางาน(Healthy Workplace Happy for Life) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดยคณะกรรมการสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน(Healthy
Workplace Happy for Life) ได้วิเคราะห์ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรและการประเมินความสุขของบุคลากร
ประชุม วางแผนการดาเนิ น งานให้ บุ คลากรมีส่ ว นร่ ว มเสนอความคิ ดเห็ น ปัญ หาที่อ ยากแก้ และความดีอ ยากท า
ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม ๔ ประการ “พอเพี ย ง มี วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา”
และ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร HEALTH ตามหลักฐานรายงานการประชุมและโครงการฯ ดังนี้

หลักฐาน : รายงานการประชุมและ
โครงการพัฒนาสถานที่น่าอยู่ น่า
ทางานฯ ประจาปี ๒๕๖๔ตาม QR
CODE โฟลเดอร์ หลักฐานองค์กร
คุณธรรม_ระดับที่ ๑

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ HPW
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จากโครงการพัฒนาสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดาเนินงาน
โดยมีเปูาหมายสาคัญ คือ “เป็นองค์กรอยู่ดีมีความสุข” ผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ ดังนี้
๑. ด้านความพอเพียง ได้จัดทากิจรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงการดาเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง ดังนี้
๑.๑ กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การออมเงิ น บริ ห ารหนี้ มี เ งิ น ออม ซึ่ ง ร่ ว มกั บ สถานบั น การเงิ น ให้
การสนับสนุนความรู้และการออมเงินอย่างต่อเนื่องประจาทุกเดือน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีวินัยในการออมเงินมากขึ้น

ภาพกิจกรรม : การส่งเสริมการออมเงิน
๑.๒ กิ จ กรรมปลู ก ผั ก รั ก ษ์ สุ ข ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ ต ระหนั ก ถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพในครัวเรือน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓-ถึงปัจจุบัน
(เมษายน ๒๕๖๔) รู ป แบบการดาเนิ น งาน คือ การจัดทาแปลงปลู กผั กสวนครัว และบุคลากรทุกคนมีส่ ว นร่ว ม
รับผิดชอบแปลงผัก โดยผู้อานวยการศูนย์ฯได้มอบนโยบายการดาเนินงาน

ภาพกิจกรรม : การปลูกผักรักษ์สุขภาพมุ่งเน้นสุขภาพ การดาเนินชีวิตตามหลักความพอเพียง
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ในการประพฤติตน ตามหลักศีล ๕ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ตามหลักศีล ๕ โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ“รักเหนือรัก” ในระดับศีล๕ เพื่อการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างเป็นสุข
เมื่อวันที่ ๑๕- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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๑.๔ กิจกรรมอวยพรวันเกิดแก่เจ้าหน้าที่ ใช้รูปแบบอวยพรที่เรียบง่าย “การให้โดยไม่ต้องลงทุน ”
โดยเจ้าหน้าที่ร่วมเขียนอวยพรวันเกิดในการ์ดอวยพรวันเกิดและผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบให้เจ้าของวันเกิด สร้างขวัญ
กาลังให้บุคลากรในการทางาน

ภำพกิจกรรม : การอวยพรวันเกิดของเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๒.ด้านวินัย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดยได้
จัดกิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าวันจันทร์เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ได้ดาเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ )เป็นครั้งที่ ๒๐๐ มีรูปแบบกิจกรรมที่เรียบง่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
การดาเนินงาน กาหนดการแต่งกายด้วยชุดข้าราชการ เพื่อให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีวินัย ภาคภูมิใจ กิจกรรม คือ
การเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ด้ ว ยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไ หว้ พ ระ ร้ อ งเพลงเทิ ด พระบิ ด า
จากนั้ น ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ มี ก ารสื่ อ สารนโยบาย ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และ
มีความรอบรู้

ภำพกิจกรรม : กิจกรรม Morning Talk สู่การสร้างวินัย วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารทุกวันจันทร์
๓) ด้ า นสุ จ ริ ต ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รได้ น าบุ ค ลากรประกาศเจตนารมณ์ ก ารต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน
การดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ปูองกันหรือควบคุมเสี่ยง หรือการกระทาอันเป็นการทุจริต เสียหาย
ต่ อ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น โดยได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ ว ยการเพิ่ ม พู น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บการเงิ น และพั ส ดุ
ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการจั ดทา TOR ที่ดี การบริห ารสั ญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรม
กับคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรรับทราบหลักเกณฑ์และ
นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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ภาพกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

๔) ด้านจิตอาสา สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ ปูองกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การร่วมบริจาคทาบุญ การจัดกิจกรรมประเพณีสาคัญ การร่วมพิธีสาคัญ
ทางศาสนาในพื้นที่ กิจกรรม Big Cleaning ภายในหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความเสียสละและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม

ภำพกิจกรรม : การร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID -19 ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หน้า 10

ภำพกิจกรรม : การรณรงค์ทาความสะอาด Big Cleaning ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
นอกจากนี้ ได้ จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร และจัดกิจกรรมตามขนบธรรมประเพณีไทย เพื่อแสดงออกถึง
ความศรั ท ธาต่อพระพุทธศาสนา ยึ ด มั่น ในการปฏิบัติดี ตามหลั ก ธรรมคาสอน และให้ บุคลากรมีจิตใจเสี ยสละ
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์ก ร ให้เป็นองค์กรอยู่ดีมีความสุข โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี

ภำพกิจกรรม : การทาบุญตักบาตรภายในหน่วยงาน และจัดกิจกรรมตามขนบประเพณี
การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หน้า 11

 มีการดาเนินงานด้วยการกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกลุ่ม ในรูปแบบคณะกรรมการ
ได้ กาหนดให้ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อนการดาเนิน งานกิจ กรรมที่ส อดคล้ องกับ ส่ งเสริม คุ ณธรรมจริ ย ธรรมของ
หน่วยงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการควบคุ ม ภายในและตรวจสอบภายใน เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านการ
บริหารงานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
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๒) คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพ พั ฒ นา ๕ส และสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าทางาน เสริม สร้า ง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน ( Healthy workplace Happy for life) มีบทบาทหน้าที่พัฒนาสถานที่
ทางาน พัฒนาคุณภาพที่ชีวิตและความสุขของคนทางาน ดังนี้
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แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ (บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กรในการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการป้องกันการทุจริต และการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางนาสู่การปฏิบัติ

1.1 วางระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลและการ
จัดการองค์กร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปูองกันการ
ทุจริต

๑.๒ พัฒนาศักยภาพ
และสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากร/เครือข่าย
ในการต่อต้านการ
ทุจริต

๑.๑.๑ วางแผนเพื่อสร้างแนวทางการตาม
ภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกัน
การทุจริต ดาเนิน งานคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน(ITA)
1.1.2 วางแผนเพื่อสร้างแนวทางการ
ดาเนินงานตามภารกิจ ให้เป็นไปตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
1.1.3 วางแผนเพื่อสร้างหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน

2 แผน

ต.ค. ๖๓
–ธ.ค. 63

3 แผน

1.2.1 ประชุมการพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และการปูองกันทุจริต
(ITA)
๑.๒.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “บริหารหนี้
มีเงินออม พร้อมลงทุน หนุนชีวี มีความสุข”

กลุ่ม
อานวยการ

มีแผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

ต.ค. ๖๓
–ธ.ค. 63

กลุ่ม
อานวยการ

มีแผนการดาเนินงาน การสร้างสุข
และสร้างความผูกพันต่อองค์กร

1 ครั้ง

ต.ค. ๖๓
–ธ.ค. 63

คณะกรรมการ
บริหารงาน
บุคลากร ศอ.10

บุคลากร ศอ 10 ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดี
ศรีอนามัยระดับกรมฯ 1 คน และได้รับการ
คัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน
4 คน

1 ครั้ง

ต.ค. 63 - 37,077
ก.ย. 64

บุ ค ลากรเข้ า ประชุ ม การพั ฒ นา ร้อยละ 80
มาตรฐานคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
การปูองกันทุจริต(ITA)
คณะกรรมการ บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหาร ร้อยละ 75

๑ ครั้ง/
85 คน

มี.ค.64

1 ครั้ง/50
คน

ต.ค. 63

-

35,๐๐๐

Happy
Money

ภายใต้แนวคิด พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

1.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา TOR
ที่ ดี การบริหารสั ญญาและตรวจรับพั สดุ ให้
ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พ.ร.บ.

กลุ่ม
อานวยการ

-

งานพัสดุ กลุ่ม
อานวยการ

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

หนี้ มี เ งิ น ออม พร้ อ มลงทุ น หนุ นชี วี มี
ความสุข”

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการให้
ร้อยละ 25
ความรู้ปฏิบตั ิการจัดทา TOR ที่ดี
การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
ให้ถูกต้องฯ
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การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1.2.4 การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน
คุณธรรมและต่อต้านทุจริต
1.2.5 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร เช่น

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค. 6๓ มี.ค. 6๔

ผูร้ ับผิดชอบ

1 ครั้ง

ต.ค. 6๓ ก.ย. 6๔

-

-คณะกรรม
HWP
บุคลากร
ศูนย์อนามัยที่
10

1 ครั้ง/
168 คน

ต.ค. 6๓ มี.ค. 6๔

-

-การงาน ร้อยละของจานวนบุคลากรทีผ่ ่าน
เจ้าหน้าที่ เกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
คณะกรรมการ
CHRO
ศูนย์อนามัยที่
10

1 ครั้ง

- การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสาคัญ
ต่างๆ
- รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย : ทุกวันศุกร์
- รณรงค์การแต่งกายชุดข้าราชการ : ทุกวันจันทร์
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- กิจกรรม Work life balance
- กิจกรรม Healthy Workplace
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร
๑.๓ ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิดชู
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ปูองกันทุจริต

1.๓.๑ การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยระดับ
หน่วยงาน

กลุ่ม
อานวยการ

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของหน่วยงานทีด่ าเนินการ ร้อยละ 85
ตามกิจกรรมที่กาหนด

ร้อยละ 85
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ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
วัตถุประสงค์/กลยุทธ์
ดาเนินการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
๒) เพื่อเผยแพร่การป้องกันการทุจริตผ่านช่องทาง/รูปแบบที่หลากหลายสู่เครือข่าย/ประชาชน เพื่อให้มีศกั ยภาพ/สมรรถนะในการป้องกันการทุจริต

๒.๑ พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน/แนวทาง
การปูองกันการ
ทุจริต และ
กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ขยายการมีส่วนร่วม
เครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ปูองกัน การทุจริต

2.1.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
๑ ช่องทาง ต.ค. 6๓ การทุจริตและประพฤติมิชอบ การฝุาฝืน
ก.ย. 6๔
ประมวลจริยธรรม/การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยา
ข้าราชการ
- แสดงช่ อ งทางที่ ส ามารถแจ้ ง เรื่ อ ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
2.2.๑ การส่งเสริมการปฏิบัตติ ามประมวล บุคลากร ศอ ต.ค.๖๓ จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับ
10
ก.ย. ๖๔
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย
- บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับจรรยาฯ
- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (บทเพลง
มาตรฐานจริยธรรม/จาขึ้นใจ ทุกวันจันทร์)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมตามจรรยา
ข้าราชการฯ
2.2.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการการ
พัฒนาบุคลากรกรมอนามัยด้านการปูองกัน
ทุจริต (อบรมหลักสูตรภายนอก)
- หลักสูตร STRONG / หลักสูตร ป.ป.ช. ฯลฯ

๒.๒ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ขยายการมีส่วนร่วม
เครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม และการ 2.2.3 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
ปูองกัน การทุจริต หน่วยงาน

-

งานบริหาร
ความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่
10

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ที่ ก าหนดช่ อ งทางรั บ เรื่ อ ง
ร้ อง เรี ย น ผ่ า น ช่ อง ท า ง
อ อ น ไ ล น์ อ ย่ า ง น้ อ ย
๑ ช่องทาง

๑ ช่องทาง

-

งานการ
เจ้าหน้าที่
ศูนย์อนามัยที่
10

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ
ต า ม จ ร ร ย า ข้ า ร า ช ก า ร
กรมอนามัย

ร้อยละ ๘5

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.๖๓ งานคุณธรรมฯ ก.ย. ๖๔
จานวน 7 คน

-

บุคลากร ศอ
10

-

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานคุ ณ ธรรมฯ
จ านวน 7 คน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
คณะกรรมการ แต่งตั้ง
Happy soul คณะกรรมการ Happy Soul

ต.ค.๖๓ ก.ย. ๖๔

กลุ่ม
อานวยการ

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
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๒.๓ ผลิต/พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการสื่อสาร
สาธารณะแก่เครือข่าย
และประชาชน
เพื่อการปูองกัน
การทุจริต

2.3.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ตาม
บุคลากร ศอ ต.ค. 6๓ มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
10
ก.ย. 6๔
จริยธรรม/ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
กรมอนามัย และทดสอบความรูผ้ ่านระบบ
ออนไลน์
2.3.2 สร้างการสื่อสารการส่งเสริมคุณธรรม บุคลากร ศอ ต.ค. 6๓ จริยธรรม และการปูองกันทุจริตกรมอนามัย
10
ก.ย. 6๔
เช่น
- การเผยแพร่องค์ความรู้ตามมาตรฐานจริยธรรม
- การดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
ITA

-

กลุ่ม
อานวยการ

ร้ อ ยละของบุ ค ลากรกรม
อนามั ย ผ่ า นเกณฑ์ ท ดสอบ
ความรู้

ร้อยละ ๘๐

-

กลุ่ม
อานวยการ

ร้อยละของบุคคลากรเข้าร่วม
ประชุม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อพัฒนาเครื่องมือ/มาตรฐาน/แนวทางการประเมินและความโปร่งใสขององค์กรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
๓.๑ พัฒนามาตรฐาน ๓.๑.๑ ตอบแบบสารวจออนไลน์เรื่องการประเมิน
ผลการ
ต.ค. 6๓ - กลุ่ม
ร้อยละการรับรู้การ
การบริหารงานที่
คุ ณธรรมและความโปร่ งใสเป็ นตั วชี้ วั ดตามค า
ประเมิน
ก.ย. 6๔
อานวยการ
ดาเนินงานคุณธรรมและ
โปร่งใส ตามเกณฑ์
รับรองการปฏิ บั ติราชการประจ าปี งบประมาณ
ตัวชี้วัด
บุคลากรทุกคน ความโปร่งใสของหน่วยงาน
การประเมินคุณธรรม พ.ศ. 256๔
ผ่านเกณฑ์
สังกัดกรมอนามัย
และความโปร่งใส
- ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน ระดับ 5
ในการดาเนินงานของ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA) กรมอนามัย
(Integrity and
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
3.1.2 การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและ บุคลากร ต.ค. 6๓ กลุ่ม
Transparency
ความโปร่งใส (ITA) ของบุคลากรในศูนย์
ศอ 10
ก.ย. 6๔
อานวยการ คุณ ธรรมและความโปร่ งใส
Assessment : ITA) อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ในการด าเนิ น งานของกรม
อนามัย (ITA)

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
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ถอดบทเรียน
ส่วนที่ ๑ การนาองค์กรของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

1.ผู้บริหารองค์กร กาหนดนโยบาย
เพื่อแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

๒.บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเจตนารมณ์
การต่อต้านทุจริตและรับทราบ
เจตนารมณ์

เทคนิคการดาเนินง่ายๆ ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

กาหนดวันประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริต
เลือกวัน ที่บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม
ให้บุคลากรลงลายมือชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม

๓.จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน /กาหนดกิจรรม

เก็บหลักฐานทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม เช่นภาพถ่าย
/การลงลายมือชื่อ

ให้ทุกกลุ่ม/ทุกประเภทตาแหน่งมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างการทางานเป็นทีม
-กิจกรรมสอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการได้แก่
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา หรือวัฒนธรรม
องค์กร
- รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก

สร้างพลังขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
งานสาเร็จได้ ไม่ได้เกิดจากคนใดหนึ่ง หากแต่เกิดจากการมีทีมงานที่ดี
เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หน้า 19

ส่วนที่ ๒ กำรดำเนินงำน

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หน้า 20

 การติดตามผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดาเนินงานไปยังกรมอนามัย โดยได้ดาเนินงานไปทั้งหมด ๒๖ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ตามแบบรายงานติดตามผล
การดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กรในการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการป้องกันการทุจริต และการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางนาสู่การปฏิบัติ

1.1 วางระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และการจัดการ
องค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปูองกันการ
ทุจริต

๑.๑.๑ วางแผนเพื่ อ สร้ า งแนว
ทา งก าร ตา มภ า รกิ จ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปูองกัน
การทุจริต ดาเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน(ITA)

2 แผน

1.1.2 วางแผนเพือ่ สร้างแนว
ทางการดาเนินงานตามภารกิจ ให้
เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

3 แผน

1.1.3 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

1 ครั้ง

มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต
ดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน(ITA) ดังนี้
1.การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ศอ 10 ปีงบประมาณ 2564
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
(ITA) ศอ 10 ปีงบประมาณ 2564
มีแผนการดาเนินงาน การสร้างสุขและสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร
1.การสมัครเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงาน
คุณธรรม
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รักเหนือรัก”
ในระดับศีล5 เพื่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน
อย่างเป็นสุข
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหนี้ มี
เงินออม พร้อมลงทุน หนุนชีวี มีความสุข”
บุคลากร ศอ 10 ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรี

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

มีแผนการดาเนินงานการเพิ่ม
https://drive.google.com
ประสิทธิภาพในการปูองกัน
/file/d/1zsudmSepo2JY
การทุจริต ดาเนินงานคุณธรรม CHDoioVvHUDRj8QTlEm
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
-/view?usp=sharing
(ITA)
มีแผนการดาเนินงาน
การสร้างสุขและ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร

https://drive.google.com
/file/d/1zsudmSepo2JY
CHDoioVvHUDRj8QTlEm
-/view?usp=sharing

บุคลากร ศอ 10 ได้รับการ

https://drive.google.com
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ระดับหน่วยงาน

๑.๒ พัฒนา
ศักยภาพและ
สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากร/
เครือข่ายในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

การรายงานผลการดาเนินงาน

1.2.1 ประชุมการพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และการปูองกัน
ทุจริต(ITA)
๑.๒.2 “บริหารหนี้ มีเงินออม
พร้อมลงทุน หนุนชีวี มีความสุข”

1 ครั้ง

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

อนามัยระดับกรมฯ 1 คน และได้รับการคัดเลือก คัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัย
/file/d/1_Johax1hW7G8
เป็นคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน 4 คน
ระดับกรมฯ 1 คน และได้รับ
767UsAPYjfLiGhmDnXH
การคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัย
Y/view?usp=sharing
ระดับหน่วยงาน 4 คน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ภายใต้แนวคิด พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา

1.2.2.1.จัดกิจกรรมการส่งเสริม
การออม เดือนละ 1 ครั้ง
1.2.2.2.การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
“บริหารหนี้ มีเงินออม พร้อมลงทุน
หนุนชีวี มีความสุข” ภายใต้แนวคิด
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

๑ ครั้ง/
85 คน
๑ ครั้ง/
85 คน

1.2.3 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ 1 ครั้ง/50
จัดทา TOR ที่ดี การบริหารสัญญา
คน
และตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็น
ธรรมกั บ คู่ สั ญญา ตาม พ.ร.บ.การ
จั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ หารพั ส ดุ
ภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

1.2.2.1 จัดกิจกรรมการส่งเสริมการออม
เดือนละ 1 ครั้ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ

วันที่ 18 พ.ย. 63 กลุ่มอานวยการ งานพัสดุ จัด
กิจกรรมการให้ความรู้ปฏิบัติการจัดทา TOR
ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้
ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบระเบียบฯ

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออม
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อยู่ระหว่างดาเนินการ

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

http://hpc10.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_link.p
hp?nid=5877

https://drive.google.com
/file/d/1XkJlsZUiar3w8
48WabnZxR4fi6i5Xwy/view
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

1.2.4 การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้าน
ทุจริต
1.2.5 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร
เช่น

1 ครั้ง

- การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวัน
สาคัญต่างๆ

1 ครั้ง

- รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย : ทุกวันศุกร์

ทุกวันศุกร์

- รณรงค์การแต่งกายชุดข้าราชการ : ทุก
วันจันทร์

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

จัดกิจกรรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ "การต่อต้านการทุจริต ศูนย์ ประกาศเจตนารมณ์
อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย สุขใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
สะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 มกราคม 2564

http://hpc10.anamai.m
oph.go.th/ewt_dl_link.p
hp?nid=5816

วันที่ 31 ต.ค. 63 ร่วมจัดกิจกรรม
ในวันลอยกระทง

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5689

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รณรงค์ให้บุคลากร
ภายในศูนย์ฯ แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์
ทุกวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ จัดกิจกรรม Morning Talk

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

http://hpc10.anamai.moph.go
.th/ewt_dl_link.php?nid=579
2
http://hpc10.anamai.moph.go
.th/ewt_dl_link.php?nid=580
2
http://hpc10.anamai.moph.go
.th/ewt_dl_link.php?nid=581
7
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1 ครั้ง

1 จัดกิจกรรมพิธีน้อมราลึก มหากรุณาธิคณ
ุ
สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี
ในวันที่ 21 ต.ค.63
2.จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2563

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)
http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5673
http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5638
http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5738

- กิจกรรม Work life balance

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้บุคลากร
ในโครงการ HAPPY BODY AWARD
ในวันที่ 28 กันยายน 2563

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5607

- กิจกรรม Healthy Workplace

วันที่ 1 ก.พ. 64 จัดกิจกรรม HAPPY MONEY
“บริหารหนี้ มีเงินออม พร้อมลงทุน หนุนชีวี มี
ความสุข”

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5877

- กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 25/12/64 จัดกิจกรรม Kick off ล้างตลาด บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล ลดการแพร่กระจายโรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ปูองกันโควิด 19

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5788

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

- กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

วันที่ 27/12/63 จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาด
ไล่ COVID 19 ต้อนรับปีใหม่ 2564

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

วันที่ 28/12/63 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ในสถานศึกษา ต้อนรับปีใหม่ 2564

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5794

วันที่ 2/1/64 จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันต้านภัย
COVID 19 และมาตรการล้างทาความสะอาด
ตลาดสด

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5804

วันที่ 20/1/64 จัดกิจกรรม ทาความดี จิตอาสา
พัฒนาองค์กร และบุคลากร ร่วมกันออกกาลังกาย

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5839
http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5916

วันที่ 15/2/64 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ รักเหนือ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
รัก ในระดับศีล 5 เพื่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
อย่างเป็นสุข
๑.๓ ส่งเสริม
1.๓.๑ การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
ค่านิยมการยกย่อง ระดับหน่วยงาน
และเชิดชูด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และการปูองกัน
ทุจริต

1 ครั้ง/

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)
http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5790

วันที่ 22 มี.ค. 64 จัดกิจกรรมมอบเกียรติบตั ร
และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ประจาปี 2563

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

https://m.facebook.com/s
tory.php?story_fbid=188
2500421911767&id=1
00004554822987
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
๒) เพื่อเผยแพร่การป้องกันการทุจริตผ่านช่องทาง/รูปแบบที่หลากหลายสู่เครือข่าย/ประชาชน เพื่อให้มีศกั ยภาพ/สมรรถนะในการป้องกันการทุจริต

๒.๑ พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน/
แนวทาง การ
ปูองกันการ
ทุจริต และ
กระบวนการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และขยายการมี
ส่วนร่วม
เครือข่าย
คุณธรรม
จริยธรรม และ
การปูองกัน การ
ทุจริต

2.1.1 การจัดการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม/
การไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาข้าราชการ
- แสดงช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่อง ๑ ช่องทาง
ร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต ฯของ
เจ้ า หน้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์
2.2.๑ การส่งเสริมการปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีช่องทางแจ้ง
ข้อร้องเรียนที่เวปไซด์ หน่วยงาน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี http://hpc10.anamai.m
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
oph.go.th/main.php?file
ผ่านช่องทางออนไลน์ 1
name=complain
ช่องทาง

บุคลากร
ศอ 10

- บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบและ
ถือปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาฯ

ศูนย์แจ้งให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และ
บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบ
ลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับ และถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
จรรยา ตามหนังสือ ศอ 10
จรรยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ที่ สธ0920.01/420 ลว 30 ต.ค.2563

- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (บทเพลง
มาตรฐานจริยธรรม/จาขึ้นใจ ทุกวัน
จันทร์)

ศอ 10 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (บทเพลง จา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ขึ้นใจ) ทุกวันจันทร์ ในกิจกรรม Morning Talk ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ศอ 10 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม บุคลากรรับรู้จรรยาข้าราชการ
การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

https://drive.google.com
/file/d/1WwxOyw1Ks4VnwyUleI0v3
ZWaKILtINf/view?usp=sh
aring
http://hpc10.anamai.mop
h.go.th/ewt_dl_link.php?n
id=5792
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

ผู้รับผิดชอบ ศอ 10 ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนา
งานคุณธรรม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการปูองกันทุจริต
ฯ จานวน 7 ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.63
คน

ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมฯ
จานวน 7 คน สามารถขับเคลื่อน
แผนตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและการปูองกันทุจริต
ในรูปแบบของคณะกรรมการ

https://drive.google.com/f
ile/d/1zxoOe05PwpJF6q
qo0DBqrX5iJ_R5rBFv/vie
w?usp=sharing

บุคลากร ศอ ศูนย์อนามัยที่ 10 ได้แต่งตั้ง
10
คณะกรรมการ Happy Soul เพื่อขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d
ศูนย์อนามัยที่ 10 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ Happy Soul เพื่อ /1w375_1_JfF178nViaFUA3kdvni8AiUE/view?usp=sharin
ขับเคลื่อนขับเคลื่อนชมรม
g
จริยธรรมของหน่วยงาน

พฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการฯ ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

- จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมตาม
จรรยาข้าราชการฯ

๒.๒ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และขยายการมี
ส่วนร่วม
เครือข่าย
คุณธรรม
จริยธรรม และ
การปูองกัน
การทุจริต

2.2.2 เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกรม
อนามัยด้านการปูองกันทุจริต
(อบรมหลักสูตรภายนอก)

๒.๓ ผลิต/พัฒนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยี ในการ
สื่อสารสาธารณะ
แก่เครือข่ายและ
ประชาชน
เพื่อการปูองกัน
การทุจริต

2.3.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม/
ประมวลจริยธรรม/ข้อบังคับจรรยา
ข้าราชการ
กรมอนามัย และทดสอบความรูผ้ ่าน
ระบบออนไลน์

- หลักสูตร STRONG / หลักสูตร
ป.ป.ช. ฯลฯ

2.2.3 การขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมของหน่วยงาน

บุคลากร
ศอ 10

บุคลากรทุกระดับรับทราบ และ ลงลายมือชื่อ บุคลากรเข้าร่วมทดสอบความรู้
รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า
ความรู้ผ่านระบบออนไลน์
ร้อยละ 80

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

2.3.2 สร้างการสื่ อสารการส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการปูองกัน
ทุจริตกรมอนามัย เช่น
- การเผยแพร่องค์ความรู้ตามมาตรฐาน
จริยธรรม
- การดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

บุคลากร
ศอ 10

ศูนย์แจ้งให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และ
บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบ
ลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับ และถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
จรรยา ตามหนังสือ ศอ 10
จรรยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ที่ สธ0920.01/420 ลว 30 ต.ค.2563

https://drive.google.com/file/d
/1WwxOyw1Ks4VnwyUleI0v3ZWaKI
LtINf/view?usp=sharing

บุคลากร
ศอ 10

ศูนย์แจ้งให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และ
บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบ
ลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับ และถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
จรรยา ตามหนังสือ ศอ 10
จรรยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ที่ สธ0920.01/420 ลว 30 ต.ค.2563

https://drive.google.com/file/d
/1WwxOyw1Ks4VnwyUleI0v3ZWaKI
LtINf/view?usp=sharing

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
วัตถุประสงค์: ๑) เพื่อพัฒนาเครื่องมือ/มาตรฐาน/แนวทางการประเมินและความโปร่งใสขององค์กรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
๓.๑ พัฒนา
๓.๑.๑ ตอบแบบสารวจออนไลน์เรื่องการ บุคลากร
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีทุกระดับ
ศูนย์อนามัยที่ 10 มีคะแนนการ https://drive.google.com/f
มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสเป็ น ศอ 10
ที่มีอายุการปฏิบตั ิงาน ณ กรมอนามัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้น รับรู้การดาเนินงานคุณธรรมความ ile/d/1djbAHcN07OyRCYE
บริหารงานที่
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ไป ตอบแบบสารวจออนไลน์เรื่องการประเมิน
โปร่งใสฯ มีคะแนนร้อยละ 85
vRomlZQXd4qxYGR1E/vie
โปร่งใส ตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัดตามคารับรอง ขึ้นไป
w?usp=sharing
เกณฑ์การ
- ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการ
การปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
ประเมินคุณธรรม ดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
และความโปร่งใส ของหน่วยงาน (ITA) กรมอนามัย

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์/
วัตถุประสงค์/กล
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity
and
Transparency
Assessment :
ITA)

3 . 1 . 2 ก า ร พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส (ITA)
ของบุ คลากรในศู น ย์ อนามั ย ที่ 10
อุบลราชธานี

เป้าหมาย

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

บุคลากร
ศอ 10

มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต
ดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน(ITA) ดังนี้
1.การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ศอ 10 ปีงบประมาณ 2564
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
(ITA) ศอ 10 ปีงบประมาณ 2564

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

1 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

การเปิดเผยข้อมูลบน
เว๊บไซต์หน่วยงาน(แนบ Link)

https://drive.google.com
/file/d/1zsudmSepo2JY
CHDoioVvHUDRj8QTlEm
-/view?usp=sharing

2.อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผู้รายงาน ชื่อ นางสาวชุลีพร เนตรอนันต์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ .โทร 085-0451126 E-mail: chuleeporn.n2@gmail.com

หมายเหตุ : 1. หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนแรก ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๔ / รอบ ๖ เดือนหลัง
ภายในวันที่ 27 ส.ค.64 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@anamai.mail.go.th
2. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักหน่วยงานตามแผนการดาเนินงาน เช่น คาสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ รายงานการประชุม/อบรม/การ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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 การจัดระบบติดตามผลการเนินงาน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดรูปแบบการติดตามในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน(Healthy Workplace Happy for Life) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผน ดังนี้
ระยะเวลา
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑.การติดตามผลการดาเนินงานสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
-ติดตามผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทางาน
(Healthy Workplace Happy
for Life) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
อุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
-ติดตามผลการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๒.การประเมินผลการดาเนินสถานที่
เพื่อประเมินผลการดาเนิน
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
(Healthy Workplace Happy for Life) ความสุขของคนทางาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
(Healthy Workplace Happy
-ติดตามผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริม for Life) ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
คุณธรรมจริยธรรม
อุบลราชธานี

คณะกรรมการ การ
ประชุมติดตาม
ดาเนินงานสถานที่ทางานน่า การประเมินผล
อยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
การดาเนิน
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทางาน(Healthy
Workplace Happy for
life

ก่อนวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน

คณะกรรมการ การ
ดาเนินงานสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน

๑.คณะกรรมการ การ
การประเมิน
ดาเนินงานสถานที่ทางานน่า ออนไลน์
อยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทางาน(Healthy
Workplace Happy for
life
๒.บุคลากรศูนย์อนามัยที่
๑๐

ระหว่าง
วันที่ 1-5 ก.ค.64

คณะกรรมการ การ
ดาเนินงานสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน
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รายงาน
ตัวชี้วัด
ภายในวันที่
๑๐ของทุก
เดือน
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี รอบ 6 เดือนแรก
---------------การด าเนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ศู น ย์ อ นามั ย ที่ ๑๐ อุ บ ลราชธานี ได้ ด าเนิ น การ
อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างเชื่อมั่นและพัฒนาให้ เป็นสถานที่ น่าอยู่ น่า ทางาน เสริมสร้างความสุขและความผู กพัน
ในองค์กร โดยกระบวนการการดาเนินงาน ดังนี้
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ สร้ า งพลั ง การมี ส่ ว นร่ ว มการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การบริ หารงานให้มีมาตรฐาน โปร่ งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสู งและมีธรรมาภิบาล
มีบ ทบาทหน้ าที่ควบคุมความเสี่ ย ง ตรวจสอบภายใน ให้ การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ถูกต้องตามระเบียบ
ไม่ให้ เกิดปั ญหาข้อร้ องเรี ย น ๒) คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพ พัฒ นา ๕ส และสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน ( Healthy workplace Happy for life) เพื่อพัฒนาสถานที่ให้น่า
อยู่น่าทางานและเสริมสร้างความสุข ความผูกพันในองค์กร ซึ่งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการ
เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่ไ ด้ทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทางาน วาง
แผนการดาเนินงานร่วมกัน ทุกส่วนมีส่วนร่วมในขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ทาให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการทางาน
เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
๒.จั ดทาแผนปฏิบั ติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ ๓ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่ง
ได้วางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และวัฒนธรรมองค์กร
๓.การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบกิจกรรม มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Line Group HPC 10 กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ทาข่าวสารกิจกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี และ Facebook_ศูนย์อนามัยที่สิบ กรมอนามัย
เป็นเพจสาธารณะมีสมาชิก ๔,๘๐๐ คน
๔. ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑_สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้วางระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒_พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนรวม
ของบุคลากร ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ รักเหนือรัก ในระดับ
ศีล ๕ เพื่อการดาเนิ นชีวิตประจาวัน อย่างเป็นสุข การประชุมชี้แจงระเบียบการบริหารงานด้านการเงินและพัส ดุ
ยุทธศาสตร์ ๓_การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้แก่ บุคลากรต้องรับรู้การดาเนินงานด้านคุณธรรมความ
โปร่งใส ผ่านการตอบแบบสารวจออนไลน์ โดยชี้แจงผ่านเวทีการประชุมติดตามผลการดาเนิน ให้บุคลากรเข้าใจและ
เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๕. การติดตามผลการดาเนิ นงาน โดยได้จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนิน งานในรูปแบบการประชุม
คณะกรรมการทุกเดือน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ๑.ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี หน้า 31

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ๒. ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสาคัญ ตามแผนปฏิบัติ
การระดับหน่วยงาน ๓. ระดับความสาเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
๖.จัดทาเอกสารชุดความรู้ด้านดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ชื่อผลงาน “ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
สานพลังทาดี สู่องค์กรอยู่ดีมีความสุข”
จากผลการดาเนินงาน พบว่า กระบวนการสร้างการมีส่ วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มีคว าม
ต่อเนื่ อง บุ คลากรต้องเรี ย นรู้ การปรั บ ตัว และปรับกิจกรรมให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น การปรั บกิจกรรม
ตามสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19 เช่น การเลื่ อ นกิจ กรรมที่ มี ก ลุ่ มเปู า หมายเกิ นก าหนด
เน้นการสื่อสารผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพิ่มกิจกรรมด้า นการเป็นจิตอาสา เช่น ร่วมรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาด
โรค COVID-19 ซึ่งการดาเนินงานได้ขับเคลื่อนไปอย่างเรียบง่ายสู่เปูาหมาย “องค์กรอยู่ดีมีความสุข”
___________________________
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สรุปผลการประเมินการรับรู้
เรื่อง การรับรู้การดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)
สรุปคะแนนการร ับรูก
้ ารดาเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสศูนย์อนาม ัยที่
๑๐ รอบที่ ๑/๒๕๖๔
ระด ับคะแนน

96
94
92
90
88
86
84
82
80

ชุดข้อมูล1
ชุดข้อมูล2

การรับรู้การดาเนินงาน
คุณธรรมความโปร่งใส
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
อุบลราชธานี

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อานาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แก้ปัญหาทุจริต

94.88

87.6

89.95

85.77

93.13

คะแนนภาพรวม 91.27

แยกตามรายข้อดังนี้
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หน่วยงาน: ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลาดับ
ที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหน่วยงาน (n=152)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานโดยให้ความสาคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว
3.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานด้วยความพร้อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับ "เงิน" จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับ "ทรัพย์สิน" จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลก
กับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
4.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับ "ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็น
เงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น" จากผูม้ าติดต่อ เพื่อแลกกับ การ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

ค่า
คะแนนที่ได้
น้าหนัก
คะแนน
(ร้อย ร้อยละ
ถ่วงน้าหนัก
ละ)
100
91.27
30.00 94.88
28.46
91.28
90.79
91.28
91.78
87.83
88.65
98.68
99.34
96.71
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5.1 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ไม่มีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ไม่มีการรับ "ทรัพย์สิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.3 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ไม่มีการรับ "ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้ "เงิน" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้ "ทรัพย์สิน" แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้ "ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น" แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
18.00
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน
8.1 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นคุ้มค่า
8.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว้
9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
11.1 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถามถึงการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
12.2 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วงถึงการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
12.3 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียนถึงการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่ 3 การใช้อานาจ
16.00
13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผู้บังคบบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มี
อานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ มีการซื้อขายตาแหน่ง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง

98.03
98.68
96.05
98.68
98.68
96.71
87.60
79.77
90.46
90.30

15.77

90.13
91.78
90.95
87.66
86.51
84.87
83.55
89.95
87.34
84.54
85.20

14.39

94.90
94.74
89.47
93.75
89.64
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว
หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก
21. กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตั ิงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง

24. หน่วยงานของท่านมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อปูองกัน

12.00

85.77
87.01

10.29

74.67
89.80
93.09
83.39
86.68

ไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
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D1

D1

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
24.00 93.13
22.35
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
94.74
26.1 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปูองกันการ
100.00
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
26.2 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการจัดทาแผนงานด้านการปูองกันและ
98.03
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข
91.45
28.1 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการเฝูาระวัง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
98.68
28.2 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการตรวจสอบ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
98.68
28.3 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
96.71
29. หน่วยงานของท่านมีการนาผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
91.78
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
30.1 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
87.34
ความคิดเห็นว่า สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
30.2 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
86.84
ความคิดเห็นว่า สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
30.3 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความ
87.17
มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
30.4 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความ
86.18
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อตนเอง
บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่
ทราบ
86.18
ไม่ทราบ
13.82
บุคลากรในหน่วยงานของท่านคิดว่าขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงานท่าน มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
หรือไม่
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
80.92
ยุ่งยาก ซับซ้อน
19.08
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 การยกย่องเชิดชู ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ โดยมีการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และบุคคลดีเด่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ พ่อดีเด่น แม่ดีเด่น ลูกดีเด่น พยาบาลดีเด่น
และ บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลการคัดเลือก ดังนี้
๑.การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย และ การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
๒.การคัดเลือก แม่และลูกดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ประกาศผลการคัดเลือก แม่และลูกดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติและการมอบเกียรติบัตร
๓.การคัดเลือก พ่อและลูกดีเด่น
ภาพกิจกรรมการประกาศผลการคัดเลือก
พ่อดีเด่น และลูกดีเด่น
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และการมอบเกียรติบัตร
โดยมอบในวันทาบุญตักบาตร
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
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๔.การคัดเลือก พยาบาลดีเด่น

ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และภาพการมอบเกียรติบัตรในเวที Morning Talk ครั้งที่ ๑๗๖
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model)
และการมอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
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ถอดบทบทเรียน
ส่วนที่ ๒ การดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนฯ

สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการได้
หากมีเหตุจาเป็น เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID -19

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมบนเว็บไซด์หน่วยงาน

ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

กาหนดแผนการติดตามผล
ผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลการดาเนินงาน
-แบบประเมินออนไลน์

สรุปผลประเมินและรายงานผล

รายงานผลการดาเนินงาน

การดาเนินงานให้สาเร็จ แผนการดาเนินงานเป็นสิ่งสาคัญ แต่ปรับเปลี่ยนได้
การสื่อสารทาความเข้าใจในทีมงาน
เป็นปัจจัยหนึ่งให้การดาเนินงานขับเคลื่อนไปด้วยความราบรื่น
การวางเป้าหมาย ร่วมกัน ทาให้การดาเนินงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
“ความสุข ความเบิกบาน คือ สิ่งสาคัญที่สุดในการดาเนินงานของทีมงาน”
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ส่วนที่ ๓ ผลลัพธ์การดาเนินงาน
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องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน เว็บไซด์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
อุบลราชธานี และ Facebook_ศูนย์อนามัยทีส่ ิบ กรมอนามัย เป็นเพจสาธารณะมีสมาชิก ๔,๘๐๐ คน


การขยายผลต่อยอดการดาเนินงาน
โดยจัดทามาตรการและแผนดาเนินงานเพิ่มเติม เพื่อขยายผลการดาเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืน ใน ๓ มติ ดังนี้
มาตรการ
มิติการขยายผล
กิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรม การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา -การจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันสงกรานต์
จริยธรรมในองค์กร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -การจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดขายสินค้าเพื่อส่งเสริม
(เพิ่มเติม)
การหารายได้เสริม
วิถีวัฒนธรรม
-การปฏิบัติตนตามวิถี New Normal
-การมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรค Covid-19
จากมาตรการดังกล่าว ได้มีการดาเนินกิจกรรม ๓ มิติ ดังนี้
(๑) การยึด มั่นในหลักธรรมทางศาสนา ได้กิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ตามประเพณีไทย
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรม ทาบุญตักบาตร รดน้าดาหัว
ปลูกต้นไม้และการรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างบรรยากาศความสุข ความผูกพันแบบพี่น้องภายในองค์กร


ภาพกิจกรรม : ทาบุญตักบาตรในวันสงกรานต์/ปลูกต้นไม้
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(๒) หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ จั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด ขายสิ น ค้ า ของศู น ย์ อ นามั ย ที่ ๑๐
อุบลราชธานี โดยต่อยอดจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจนาสินค้ามาวางจาหน่ายในลานกิจกรรมของศูนย์อนามัยที่ ๑๐
อุบลราชธานี ประเภทสินค้า เช่น เสื้อผ้า อาหารเพื่อสุขภาพ ผักจากสวนฯ เปิดเดือนละ๑ ครั้ง และขายของออนไลน์
ชื่อไลน์ “010 ขายของดี.ดี๊” เป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมให้เจ้าหน้าที่

ภำพกิจกรรม : ตลาดนัดขายสินค้า และ การขายของออนไลน์ผ่าน Line group 010 ขายของดี๊..ดี ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๐๓
คน

(๓)วิถีวัฒนธรรม ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีวัฒนธรรมองค์กร HEALTH เป็นหลัก เพื่อให้บุคลากร
ได้ความสาคัญต่อสถานการณ์การระบาดของโรค COVID–19 และสร้างคุณค่า จึงกาหนดให้บุคลากรปฏิบัติตนตามวิถี
New Normal และมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 เช่น การเตรียม
จัดสิ่งของเพื่อสนับสนุนการรณรงค์การแพร่ระบาด COVID–19 การร่วมกิจกรรมออกกาลังกายส่งเสริมสุขภาพ
ต้านภัย COVID–19 การร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในหน่วยงาน
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 การจัดทาองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่

๑๐ อุบลราชธานี ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ชื่อชุดความรู้ “ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี สานพลังทาดี สู่องค์กรอยู่ดีมีความสุข” เผยแพร่บนเว็บไซด์
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
 การขยายผลองค์ความรู้จากการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม ดังนี้
๑.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ผ่าน Facebook_ศูนย์อนามัยที่สิบ กรมอนามัย และ เว็บไซด์
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสัมมนาการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกรมอนามัย จัดขึ้นเพื่อนให้หน่วยงานสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน
การด าเนิ น งานคุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใสและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล นอกจากนี้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที การประเมินการพัฒนา ๕ส และสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนทางาน (Healthy Workplace Happy for life) คณะตรวจประเมินจากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ภาพกิจกรรม :การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการประเมิน
ฯ
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ถอดบทเรียน
ส่วนที่ ๓ ผลลัพธ์การดาเนินงาน
เมื่อดาเนินงานตามกิจกรรม
จัดทาเป็นข่าวสาร สื่อสาร
บนเว็บไซด์/ Facebook
หน่วยงาน
ขยายผลต่อยอดการดาเนินงาน
เพิ่มประเด็นคุณธรรมเปูาหมาย ๓
มิติ
-การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-วิถีวัฒนธรรม

พัฒนาต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิม
หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ

-จัดทาเอกสารชุดความรู้การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
สื่อสารผ่านเว็บไซด์
- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

การขยายผล ส่งต่อ แบ่งปัน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการสาคัญในการสร้างคุณค่า
และเป็นหนทางสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ส่วนที่ ๔ ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือนแรก)
๑. ระดับความสาเร็จการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กรมอนามัย (ITA) ตามตัวชี้วัดดังนี้
๑.๑ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ได้ ๒.๕ คะแนน
(คะแนนเต็ม ๒.๕ คะแนน)
๑.๒ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งโครงการส าคั ญ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ
หน่วยงาน ได้ ๒.๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒.๕ คะแนน)
๒. ระดับความสาเร็จการดาเนินการงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ได้คะแนน 4.4557 (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

“ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี สานพลังทาดี ..สู่...องค์กรอยู่ดีมีความสุข”
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