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เรื่อง กระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน
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(3) นางสาวสุชาวดี ภู่หมื่นไวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
(4) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล :
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 - 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
การบริหารราชการแผ่นดิน กรมควบคุมโรค จึงได้กําหนดนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น
(ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) เพื่อยืดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สําหรับองค์กรและบุคลากร
อย่างเคร่งครัดควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ประชาชน
โดยกรมควบคุมโรค ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปี 2558 ชื่อตัวชี้วัด:
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโดยผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในดําเนินการ
พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส และประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน (ITA:
Integrity & Transparency Assessment) สอดคล้องตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH คือ M:
Mastery เป็นนายตนเอง O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P: People Centered ใส่ใจประชาชน H:
Humility อ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งกําหนดเป็นอัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรค หน่วยงานคุณธรรม “ซื่อสัตย์
เสียสละ รับผิดชอบ” ระบุเป็นสมรรถนะหลักของบุคลากร I SMART (Core Competency) ด้าน I:
Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บคุ ลากรดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทีส่ ามารถนําไปใช้ในการป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่เพิ่ม
มากขึ้น มีความเป็นมาตรฐานสากล ทําให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมัน่ ในคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงาน ของกรมควบคุมโรค และของประเทศต่อไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ :
(1) เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อสร้างรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน
3. กระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงาน :
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ร่วมประชุมวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
และปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กร
สคร.9 นครราชสีมา พบช่องว่างในการดําเนินงาน (GAP) ดังนี้
(1) ยั งไม่ มี แนวทางการปฏิ บั ติ งานหรื อคู่ มื อกํ าหนดมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ครบถ้ วน และบั น ทึ ก /หนั ง สื อ สั่ ง การเผยแพร่ แ นวทางการ
ปฏิบัติงาน (แบบประเมินความโปร่งใสฯ ข้อ 6, 7)
(2) ยังไม่มีการทบทวน/รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ภาพการประชุมวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ปี 2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน (แบบ
ประเมินความโปร่งใสฯ ข้อ 8)
(3) ยังไม่มีการตรวจสอบการดําเนินงานที่แสดงถึงความโปร่งใส
เช่น การตรวจสอบภายใน (วินัย, การเงิน) การควบคุมภายใน (ประเมิน
ควบคุมความเสี่ยง รายงานผล) การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
จึงได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ เรื่อง “ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน” ขึ้น เสนอผู้อํานวยการ สคร.9 ลงนาม (หนังสือที่ สธ 0458.6/369 วันที่ 19 ธันวาคม
2559) เพือ่ สร้างกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานจากทุกกลุ่มงาน การกําหนดคุณสมบัติของคณะทํางาน กําหนด
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกกลุม่ งาน สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกกลุม่ งาน โดยใช้งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ สคร.9 ปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่กําหนดไว้ ดังนี้
3.1 ศึกษาและถ่ายทอดตัวชี้วัด (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559) โดย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (กลุ่มบริหารทั่วไป) ศึกษาทําความเข้าใจรายละเอียด
ตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) “ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน” 5 ขั้นตอน และแบบฟอร์ม
่ สารถ่ายทอดตัวชีว้ ัด
มสือ
ต่างๆ แล้วถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่กลุ่มงาน โดยจัดทํา (1) ตารางภาพรวมการ ภาพการประชุ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดลงสู่กลุ่มงาน (O-S matrix: OwnerSupporter) และ (2) รายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองฯ (Template) ชื่อ
ตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบรอง (Supporter) “ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมควบคุมโรคของกลุ่ม” 5
ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ Owner มีการชี้แจงสื่อสารให้ทุกกลุ่ม
งานทราบ ในการประชุมถ่ายระดับตัวชี้วัดคํารับรอง และต่อรองข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปี
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2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 โดยกําหนดให้ทุกกลุ่มงานนําไปจัดทํา
เป็นหนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ของกลุ่มงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 มิติประสิทธิภาพ
MOU_02 ตัวชี้วัดร่วมของทุกกลุ่ม (Common KPI) รอบ 6 เดือนแรก 3 ขั้นตอน และรอบ 6 เดือนหลัง 5
ขั้นตอน ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อํานวยการ สคร.9 ลงนาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคล (PMS) โดยทุกกลุ่มงานนําไปจัดทําตารางการถ่ายระดับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่
กลุ่มงาน และสู่ระดับบุคคล (RPUI: Roadmap Profile Unit Individual) เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ความ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล ทีส่ อดคล้อง เชื่อมโยงและเหมาะสม
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและวางแผนการจัดประชุม (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 และสิงหาคม
2560) มีการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ
2560 โดยให้ทุกกลุ่มงานแจ้งรายชื่อบุคลากรในกลุม่ งานเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้

ภาพการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ซึ่ง สคร.9 นครราชสีมา ได้จดั ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 (ตามคําสั่ง สคร.9 ที่ 105/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม
2559) ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ (ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้ากลุ่ม) 8 คน
และคณะทํางาน จากบุคลากรทุกกลุ่มงาน 33 คน ระบุบทบาทหน้าที่การดําเนินงาน ซึ่งมีการทบทวนคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทุกปี รวมทั้งมีการวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
2559 และสิงหาคม 2560 และจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเรื่องประมวลจริยธรรม
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการประเมินความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ปี 2560
3.3 ทบทวนและสื่อสารชี้แจง แผนปฏิบัตกิ ารสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม การประเมินความ
โปร่งใส และมอบหมายผูร้ ับผิดชอบทุกกลุม่ งาน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559)
สคร.9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
สคร.9 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ 2560 และบุคลากร สคร.9 โดยมีการดําเนินการดังนี้
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(1) ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน ค่าคะแนน และเอกสารหลักฐานการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของผู้รับผิดชอบรอง (Supporter) “ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใส
กรมควบคุมโรคของกลุ่ม” 5 ขั้นตอน (รอบ 6 เดือนแรก ขัน้ ตอน 1, 2, 3 ขั้นตอน และรอบ 6 เดือนหลัง 4,
5 ขั้นตอน) และชี้แจงแนวทางการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ปี 2560 ตาม
แบบฟอร์มที่กรมควบคุมโรคกําหนด ประกอบด้วย
- แบบฟอร์มที่ 1: แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 3 เดือน)
- แบบฟอร์มที่ 2: แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6,9,12 เดือน)
- แบบฟอร์มที่ 3: การประเมินตนเองตามแบบประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน)
- แบบฟอร์มที่ 4: แบบประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ
2560 (รอบ 12 เดือน)
(2) สื่อสาร ชี้แจง ทบทวนและวิเคราะห์ “แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” (แบบฟอร์มที่ 1) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีการกําหนดกลุ่มงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/
โครงการ ที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และปิดช่องว่างในการดําเนินงาน (GAP) รายงานผล
การดําเนินงาน (รอบ 6, 9, 12 เดือน) และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้กลุ่ม
บริหารทั่วไป (ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทํา
ความเข้าใจ
และสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคลากรจากทุกกลุ่มงานดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการฯ นําแนวทางและมติที่ประชุมไปสื่อสาร
ชี้แจงในกลุ่มงาน เพื่อให้บุคลากรในกลุม่ งานทุกคนรับทราบและนําไปปฏิบัตติ ่อไป
มีการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 และ
บุคลากร สคร.9 โดยนําเสนอปัญหาทีพ่ บในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 9 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ 2 - 3 และมีการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
นครราชสีมา เพื่อสรุปบทเรียนการดําเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป

ภาพการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
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มีการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ สคร.9
นครราชสีมา (http://odpc9.ddc.moph.go.th/ หรือ http://www.odpc9.org/) หัวข้อ “หน่วยงาน
คุณธรรม” (เมนูด้านซ้ายมือ) (http://odpc9.ddc.moph.go.th/Ethics/Ethics.htm) รวมทั้งมีการสื่อสาร
ผ่านทาง Social media เช่น Line กลุ่ม “เครือข่ายคุณธรรมฯ” และ Facebook, ชมรมจริยธรรม สคร.9
เป็นต้น โดยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานเป็นผู้
รวบรวมข้อมูล และจัดส่งให้งานสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาองค์กร
Banner เว็บไซต์ข ้อมูลการพัฒนาระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
เผยแพร่ที่เว็บไซต์ สคร.9 ต่อไป

3.4 ดําเนินงานพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามแนวทางการสร้างความ
โปร่งใสกรมควบคุมโรค (ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560)
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ได้ประกาศนโยบาย "สํานักงานคุณธรรม” ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ โดยผู้อํานวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ประกาศ
เจตนารมณ์เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” ตามนโยบายกรม
คุณธรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีอัตลักษณ์ ดังนี้
1) ความซื่อสัตย์ "ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทาง สคร.9 นครราชสีมา ประกาศนโยบาย "สํานักงานคุณธรรม”
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ราชการ 2) เสียสละ "อุทิศเวลา อุทิศกําลังกาย อุทิศกําลัง
ปัญญา" 3) รับผิดชอบ "ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทํา" และประกาศเจตนารมณ์เป็น
“สํานักงานคุณธรรม” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในกิจกรรม "ปีใหม่ทั้งที ทําดีที่สุดถวายเป็นพระราช
กุศล"
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สคร.9 นครราชสีมา ประกาศเจตนารมณ์เป็ น “สํานักงานคุณธรรม”
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ข้าพเจ้า คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่
จะให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
เป็นสํานักงานคุณธรรม เป็นต้นแบบด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จึงขอให้ทุกคนกล่าวคําปฏิญาณ ตามข้าพเจ้าดังนี้
“พวกเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ คือ เราจะไม่
โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทางราชการ เสียสละ อุทิศ
เวลา อุทิศกําลังกาย อุทิศกําลังปัญญา รับผิดชอบ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทํา”

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
จากทุกกลุ่มงาน
ดําเนินการตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมควบคุมโรค โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบรอง
(Supporter) คือ “ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมควบคุมโรค
ของกลุ่ม” มี 5 ขั้นตอน แบ่งเป็นรอบ 6 เดือนแรก (ขั้นตอนที่ 1 – 3) และรอบ 6 เดือนหลัง (ขั้นตอนที่ 4 –
5) ดังนี้
(1) คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน หรือตัวแทนจาก
ทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา เพื่อทบทวนและวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560
(แบบฟอร์มที่ 1) และแจ้งรายชื่อคณะกรรมการทุกกลุม่ /งาน/ศูนย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการพัฒนา
ระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน

(2)แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบตั กิ ารสร ้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(2) คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2560 (ตาม
คําสั่ง สคร.9 ที่ 105/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559) และบุคลากรจากทุกกลุ่มงาน รวมจํานวน 68 คน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของบุคลากรในกลุม่ งาน) เข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง

7
ประมวลจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สคร.9 นครราชสีมา ประจําปี 2560” เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 โดยนายมงคล สาริสุต ผูอ้ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้
เพื่อให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตามแบบประเมิน
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อ 18. หน่วยงานของท่านมี
การจัดประชุม/สัมมนา/อภิปรายภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่)

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรือ
่ ง ประมวลจริยธรรมและการป้ องกันผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อน สคร.9 นครราชสีมา ประจําปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

(3) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560
(แบบฟอร์มที่ 2) และหลักฐานการดําเนินงาน เฉพาะกิจกรรม/โครงการทีก่ ลุ่มงานรับผิดชอบ ส่งกลุ่มบริหาร
ทั่วไป ทางอีเมล์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
(4) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน (รอบ 9 เดือน) ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560
(แบบฟอร์มที่ 2) และหลักฐานการดําเนินงาน เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มงานรับผิดชอบ และประเมิน
ตนเอง ตามแบบประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 (แบบฟอร์มที่
3) เฉพาะข้อที่กลุ่มงานรับผิดชอบ ส่งกลุ่มบริหารทั่วไป ทางอีเมล์ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และติดตาม
ในการประชุมพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา
(5) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน (รอบ 12 เดือน) ตามแบบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ
2560 (แบบฟอร์มที่ 2) และหลักฐานการดําเนินงาน เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มงานรับผิดชอบ และ
ประเมินความโปร่งใส ตามแบบประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560
(แบบฟอร์มที่ 4) และหลักฐานการดําเนินงาน เฉพาะข้อทีก่ ลุ่มงานรับผิดชอบ ส่งกลุ่มบริหารทั่วไป ทางอีเมล์
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และติดตามในการประชุมพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา และสรุป
บทเรียนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
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แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้ องกันทุจริตประพฤติมช
ิ อบ ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 3 การประเมินตนเอง แบบประเมินความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มที่ 4 แบบประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด กลุ่มบริหารทั่วไป สคร.9 รวบรวมหลักฐานการดําเนินงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมควบคุม
โรคของกลุ่ม” ของทุกกลุ่มงาน เพื่อเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สคร.9
สําหรับประเมินผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (MOU) และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคคล (PMS) รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

การตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามข ้อตกลงการปฏิบต
ั ริ าชการของกลุม
่ งาน (MOU) รอบ 6 เดือน วันที่ 7 มีนาคม 2560
และการตรวจประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการของบุคคล (PMS) รอบ 6 เดือน วันที่ 6 มีนาคม 2560
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3.5 สรุปบทเรียนและเผยแพร่ความรู้ (สิงหาคม 2560)
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน และบุคลากรจากทุกกลุ่ม
งาน ร่วมประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาระดับคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยนํากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) มาใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานสร้างความโปร่งใสในสํานักงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่สรุปบทเรียนและคู่มือการปฏิบัติงาน ในระบบ
คลังความรู้ กรมควบคุมโรค (http://iremdb2.ddc.moph.go.th/) และเว็บไซต์ สคร.9 นครราชสีมา “หัวข้อ
KM คลังความรู้” (http://odpc9.ddc.moph.go.th/KM/index.html) มีรายละเอียดดังนี้

สรุปบทเรียนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ในการประชุมพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

บทสรุปการเรียนรู้และความรู้ที่ได้จากการดําเนินงาน :
(1) สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็น “สํานักงานคุณธรรม” การปฏิบัติในเชิงรูปธรรม เช่น
ปลูกฝังจิตสํานึก ดําเนินกิจกรรมตัวอย่างในองค์กร และนําไปปฏิบัติ สร้างนิสัยพอเพียงไม่ทุจริต
(2) สคร.9 มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐโดยผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน” ได้ 5 ขั้นตอน
และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตประพฤติ
มิชอบ ปีงบประมาณ 2560 ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม (ร้อยละ 100) มีผลการประเมินความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ได้ครบถ้วน (ร้อยละ 100) ซึ่งเกิดจากแรงบันดาล
ใจ ยึดมั่นพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 “ทําดีเพื่อพ่อ” เป็นเครื่องนําทางชีวิตอย่างมีคุณค่า
และการประกาศเจตนารมณ์เป็น “สํานักงานคุณธรรม” ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ
(3) เกิดองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน” โดยใช้การถ่าย
ระดับตัวชี้วัดลงสู่ทุกกลุ่มงาน (Supporter) และสู่บุคคล (PMS) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส จากบุคลากรทุกกลุ่มงาน มีการประชุมชี้แจงและ
ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานสร้างความโปร่งใสในสํานักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีต่อไป
(4) ควรมีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส และประเมินความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานทุกปี เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน รวมทั้งสรุปบทเรียน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป
(5) ควรมีการพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ เช่น R2R หรือการนําเสนอผลงานในเวทีต่างๆ ในอนาคต
(6) ปิดช่องว่าง (GAP) ในการดําเนินงานพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2559 ได้
ครบถ้วน โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Cascading) และกระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) ดังนี้
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ช่องว่างการดําเนินงานปี 2559 (GAP)
1. ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ครบถ้วน และบันทึก/หนังสือสั่ง
การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน
(ตามแบบประเมินความโปร่งใสฯ
ข้อ 6, 7)

การแก้ไข
กําหนดเป็นตัวชี้วัดและสื่อสาร
ถ่ายทอดให้ทุกกลุ่มงานจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการสร้าง
คุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญของ สคร.9 และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ยังไม่มีการทบทวน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ครบถ้วน (ตามแบบประเมินความ
โปร่งใสฯ ข้อ 8)

1. มีการประชุมวิเคราะห์
กระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน ตามสายโซ่
แห่งคุณค่า สคร.9 (Value Chain)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เสนอผอ.
วันที่ 17 มกราคม 2560
2. มีการประชุมคณะทํางานพัฒนา
องค์กร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
เพื่อทบทวน Value Chain
กระบวนการและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีคณะกรรมการบริหาร สคร.9
งานการเงิน และนิติกร ในการ
ตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ และด้านวินัย ให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ
2. มีการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของกองคลัง ดําเนินการโดยกลุ่ม
บริหารทั่วไป สคร.9
3. มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน สคร.9 และ
ดําเนินการตามคู่มือการจัดการข้อ
ร้องเรียน กรมควบคุมโรค

3. ยังไม่มีการตรวจสอบการ
ดําเนินงานที่แสดงถึงความโปร่งใส
เช่น การตรวจสอบภายใน (วินัย,
การเงิน) การควบคุมภายใน
(ประเมิน ควบคุมความเสี่ยง
รายงานผล) การรับเรื่องร้องเรียน
เป็นต้น

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญของ สคร.9 ที่
ครบถ้วน ได้แก่ กระบวนการ
สร้างคุณค่า 8 กระบวนการ และ
กระบวนการสนับสนุน 6
กระบวนการ เผยแพร่ที่เว็บไซต์
สคร.9
มีการทบทวน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของ
สคร.9 ที่ครบถ้วน ได้แก่
กระบวนการสร้างคุณค่า 8
กระบวนการ และกระบวนการ
สนับสนุน 6 กระบวนการ

มีผู้รับผิดชอบ และกระบวนการ
ตรวจสอบการดําเนินงานที่แสดง
ถึงความโปร่งใส ได้แก่ การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การดําเนินการด้านวินัย
(นิติกร) และการรับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น

4. การนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ :
(1) ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด และคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน จากทุกกลุ่มงาน มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
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(2) ผู้บริหาร และบุคลากร สคร.9 เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์และ
แนวทาง “สํานักงานคุณธรรม” มีความซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบ
(3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น การรายงานการดําเนินงานด้านความโปร่งใส เผยแพร่ผา่ น
เว็บไซต์สคร.9 ซึ่งเป็นการบูรณาการการดําเนินงาน เป็นช่องทางในการรายงานจังหวัดด้วย
(4) ในการดําเนินงานและการบริการต่างๆ เช่น วารสารวิชาการระดับประเทศ การมาปฏิบัติงาน
ต้องมีมาตรฐานด้านความโปร่งใสทุกขั้นตอน ทุกด้าน ซึ่งต้องมีการสื่อสารชี้แจงประโยชน์ในการดําเนินงาน
(5) การนําประเด็นจากตรวจสอบภายใน การเสี่ยงต่อการขัดต่อกฎระเบียบ มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้ถูกต้อง จึงควรมีการชี้แจงให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนัก ถูกต้องทุกปี
5. ปัจจัยความสําเร็จ ในการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน:
(1) ผู้บริหารสคร.9 ทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นการดําเนินงาน และเป็นแบบอย่างในการ
ดําเนินงาน โดยประกาศนโยบายและประกาศเจตนารมณ์เป็น "สํานักงานคุณธรรม” มีการสื่อสารถ่ายทอด
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ก่อนการประชุมทุกครั้ง ผ่านสื่อ Social media อย่างต่อเนื่อง
(2) ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด มีการถ่ายระดับตัวชี้วัดสู่ทุกกลุ่มงาน (MOU) และสู่บุคคล (PMS) ที่ชัดเจน มี
การกํากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (3, 6, 9, 12 เดือน) มีการสื่อสาร ชี้แจง แก้ไขปัญหา รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานและของบุคลากร
(3) คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน จากทุกกลุม่ งาน มี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน และมี
การสื่อสาร ถ่ายทอด ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในกลุม่ งาน อย่างต่อเนื่อง
(4) มีการให้ความรู้บุคลากรด้านดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรม หรือเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งส่งเสริม "สํานักงาน
คุณธรรม” อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” ค่านิยม MOPH และ I SMART มีการสื่อสารเผยแพร่
ผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน การประชุม สื่อ Social media เป็นต้น
6. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข:
จากการประชุมพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา
พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกลุ่มงาน ไม่ได้ศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด (Template Supporter) ไม่ Supporter) รอบ 6 เดือนหลัง (ขั้นตอนที่ 4, 5)
แบบฟอร์ม กําหนดการส่งอย่างละเอียด และแจ้ง
เข้าใจว่าต้องส่งหลักฐานอะไรบ้าง (แบบฟอร์ม
เตือนติดตามก่อนล่วงหน้า
ต่างๆ) และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ
2.1 อธิบายกิจกรรมทุกแบบฟอร์ม และยกตัวอย่าง
2.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกลุ่มงาน ไม่เข้าใจ
เนื้อหา หรือตัวอย่างกิจกรรม (ตามแบบฟอร์มที่ 1 - เพื่อให้เห็นในเชิงรูปธรรม หรือการนําไปปฏิบัติ เพื่อ
เป็นแนวทางในการทํากิจกรรมทุกกลุม่ เช่น
4) เช่น กิจกรรมการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมานําทางชีวิต และการประเมินปรับปรุง มาตรการประหยัด ปลูกต้นไม้ ลดละเลิกอบายมุข
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น
บุหรี่ สุรา การจัด Big Cleaning Day และภาพ 5
ส. ของกลุ่มงาน การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจําวัน เช่น ปลูกผักสวนครัวที่บ้าน
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
2.2 ไม่เข้าใจวิธกี ารรายงานตามแบบฟอร์ม

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

2.2 ควรมีการแนะนําวิธีการเขียนรายงานตัวชีว้ ัด
ตรวจสอบและทําความเข้าใจ เพื่อให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน หรือขอตัวอย่างรายงานตามแบบฟอร์มต่างๆ
และบทสรุปผู้บริหาร จากกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อ
นํามาเรียนรู้ร่วมกัน
3. การส่งข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือการปฏิบัติงาน 3. ให้ส่งข้อมูลทีง่ านสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาองค์กร
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ สคร.9
(ทางอีเมล์) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ สคร.9
4. ขาดข้อมูลการรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 4. แจ้งผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย (นิติกร)
ปัญหา อุปสรรค เสนอผู้บังคับบัญชาทุกไตรมาส
ดําเนินการ ซึ่งให้ทุกกลุ่มส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องรอบ 12
(แบบฟอร์ม 3, 4)
เดือน ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และเสนอรองผอ.
ทราบเพื่อติดตาม ก่อนถึงกําหนดรายงานภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2560
5. การสร้างเสริมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
5.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ด้าน
จริยธรรมในกลุม่ บุคลากรทุกคน "สํานักงานคุณธรรม” คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตริ าชการ สคร.9 ปี 2560
อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” ค่านิยม
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.
MOPH และ I SMART ยังไม่ทวั่ ถึงและต่อเนือ่ ง
นครราชสีมา และจัดทําสื่อรณรงค์กจิ กรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ค่านิยม MOPH ป้ายน้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง มาตรการประหยัด
5.2 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ควรสื่อสารชี้แจงการ
พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสฯ ให้กับบุคลากรใน
กลุ่มงานทุกคนรับทราบ และนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
เช่น การสื่อสารในการประชุมกลุ่ม เป็นต้น
6. ผู้ที่เป็นคณะกรรมการฯ ไม่ได้ร่วมประชุม ทําให้ไม่ 6. ให้ทกุ กลุ่มส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องรอบ 12 เดือน ก่อน
ทราบและไม่ได้ส่งหลักฐานการดําเนินงาน
25 สิงหาคม 2560 และกลุ่มบริหารทัว่ ไป รวบรวมข้อมูล
เสนอรองผอ. ทราบเพื่อติดตาม ก่อนถึงกําหนดรายงาน
ภายใน 31 สิงหาคม 2560
7. Template มีหลายขั้นตอน และมีแบบฟอร์มจํานวน 7.1 ในการประชุมครั้งแรกของปี ควรเชิญหัวหน้ากลุ่ม
มาก รวมทั้งคณะกรรมการฯ มีภารกิจมาก อาจทําให้ และคณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบชัดเจน ร่วมพิจารณา
รายงานไม่ทันเวลา
กิจกรรมที่กลุ่มต้องรายงาน เพือ่ ลดขั้นตอนในการ
รายงาน หรือเลือกเฉพาะบางขัน้ ตอนทีก่ ลุ่มจําเป็นต้อง
รายงาน
7.2 จัดประชุมทําความเข้าใจ Template และทุก
แบบฟอร์ม และสื่อสารการดําเนินงานโปร่งใส อย่างง่าย
เช่น Flowchart ที่มี Timeline ชัดเจน
7.3 ควรแจ้งเตือนล่วงหน้าทางโทรศัพท์/อีเมล์ มีการ
ประสานงานและส่งข้อมูลให้ทุกกลุ่มงานเพือ่ ติดตาม
ประเมินกํากับเป็นระยะ
8. ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาระดับคุณธรรมความ 8. จัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน หรือบูรณาการ
โปร่งใส ในปี 2561
ในงาน เช่น PMQA KM เป็นต้น
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ข้อพึงระวังในการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน :
(1) ไม่ควรให้การพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส เป็นการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน เพียงฝ่ายเดียว ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานทุกคน ควรรับทราบและร่วมกันดําเนินงานพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานด้วย
(2) หน่วยงานควรมีแนวทางการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน เป็นเชิงปฏิบัติ
แบบรูปธรรมทีบ่ ูรณาการและสอดคล้องกัน ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลองค์การที่ดี ค่านิยม
MOPH I SMART การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การดําเนินการด้านวินัย การรับเรื่องร้องเรียน
เป็นต้น รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดําเนินการ
7. ข้อเสนอแนะการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน :
(1) การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคํารับรอง ควรเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
ประชุมด้วย
(2) การพัฒนาความโปร่งใส/R2R ควรเก็บข้อมูล มีผลการประเมิน เพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหาให้
ชัดเจน และนํามาแก้ไขในภาพรวม โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มในการประชุมโปร่งใสฯ
(3) ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ โดยเป็นวาระติดตามในการประชุมผู้บริหารประจําเดือน
(4) ควรจัดประชุมชี้แจง “ระเบียบพัสดุใหม่” ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและเกิดความตระหนักในการ
ดําเนินงานให้ถูกต้อง
(5) ควรมีคนต้นแบบ และสื่อสารเชิงบวกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Group แบบฟอร์มบันทึก
ความดี กิจกรรมการกุศล เศรษฐกิจพอเพียง
(6) ควรจัดทําตารางกํากับตัวชี้วัด (Supporter) ทุกกลุ่มงาน เช่น PMQA KM PMS IT โปร่งใส

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ ผู้สรุป
(วันที่ 9 สิงหาคม 2560)

