แนวทางการสงเสริม พัฒนา และคัดเลือกโรงพยาบาลคุณธรรม
การประเมินองคกรแบงเกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับองคกรสงเสริมคุณธรรม เกณฑการประเมินตองมีการดําเนินงานทุกขอ (ระดับที่ 1) คะแนน
รวมไมนอยกวา 3 คะแนน (ผานระดับที่ 1)
2. ระดับโรงพยาบาลคุณธรรม เกณฑการประเมินตองมีการดําเนินงานทุกขอในระดับที่ 1 และระดับที่
2 คะแนนรวมไมนอยกวา 6 คะแนน (ผานระดับที่ 2)
3. ระดับองคกรคุณธรรมตนแบบ เกณฑการประเมิน ตองมีการดําเนินงานทุกขอในระดับที่ 1 ระดับที่
2 และระดับที่ 3 คะแนนรวมไมนอยกวา 9 คะแนน (ผานระดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การประเมินโรงพยาบาลคุณธรรม
การประเมินระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม
1.) องคกรมีการประกาศขอตกลง (เจตนารมณ/
ธรรมนูญ/ปฏิญญา) รวมกันของผูบ ริหารและ
สมาชิกในองคกรที่จะพัฒนาใหเปนองคกร
คุณธรรม

2

เกณฑการใหคะแนน
1

จํานวนสมาชิกองคกรทั้งฝาย
บริหาร และสมาชิกในองคกรทุก
ระดับมีการประกาศขอตกลง
รวมกันอยางเปนทางการหรือ
เปนลายลักษณอักษร ไมนอย
กวา 50% ของจํานวนสมาชิกใน
องคกร
2.) องคกรมีการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย
จํานวนสมาชิกองคกรไมนอย
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทํา” ที่ กวา 50% มีการกําหนด
สอดคลองกับปญหาคุณธรรมขององคกร หรือ
คุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่
คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อยากแก” และ “ความดีที่อยาก
อาสา เชน การใชวัสดุสํานักงานอยางประหยัด
ทํา” เพื่อแกไขปญหาขององคกร
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการดวยความ
ครอบคลุมทั้ง 4 คุณธรรมอยาง
โปรงใส จัดจิตอาสาชวยเหลือสังคม ฯลฯ
นอย 3 – 4 เรื่อง
3.) องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดาน
- มีแผนการขับเคลื่อน
สงเสริมคุณธรรม และจัดบุคลากร/ทีมงาน/
คุณธรรมขององคกรแบบมีสวน
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมใน
รวมจากทุกฝายในองคกร
องคกรตามประเด็นคุณธรรมเปาหมายองคกร
- มีการมอบหมาย แตงตั้ง
บุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ
การดําเนินงานที่ชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร
การประเมินระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม
4.) องคกรมีผลสําเร็จการดําเนินงาน/กิจกรรม
มีผลสําเร็จจากการดําเนินงาน/
สงเสริมคุณธรรมในองคกรตามคุณธรรมเปาหมาย กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมใน
และแผนงานที่กําหนดเปนระบบและตอเนื่องมาก องคกรตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวใน
ขึ้น
แผนสงเสริมคุณธรรมขององคกร
ไมนอยกวา 50%

0

จํานวนสมาชิกองคกรทั้งฝาย
นอยกวา
บริหารและสมาชิกในองคกร
20%
ทุกระดับมีการประกาศ
หรือไมมีการ
ขอตกลงรวมกันอยางเปน
ปฏิบัติ
ทางการหรือเปนลายลักษณ
อักษร 20 – 50 % ของ
จํานวนสมาชิกในองคกร
จํานวนสมาชิกองคกร 20 –
นอยกวา
49% รวมกําหนดคุณธรรม
20%
เปาหมาย “ปญหาที่อยากแก” หรือไมมีการ
“ความดีที่ยากทํา” เพื่อแกไข
ปฏิบัติ
ปญหาขององค คลอบคลุมทั้ง
4 คุณธรรม อยางนอย 1 – 2
เรื่อง
มีแผนการขับเคลื่อนคุณธรรม
ไมมีการ
ขององคกรแบบมีสวนรวมจาก
ปฏิบัติ
ทุกฝายในองคกรและมีการ
มอบหมายบุคคลหรือ
หนวยงานรับผิดชอบการ
ดําเนินงานแตไมเปนลาย
ลักษณอักษร
มีผลสําเร็จจากากรดําเนินงาน นอยกวา
/ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมใน
20%
องคกรตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว หรือไมมีการ
ในแผนสงเสริมคุณธรรมของ
ปฏิบัติ
องคกร ระหวาง 20 – 49%

รวม

การประเมินโรงพยาบาลคุณธรรม
5.) องคกรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน
ประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงคและเปลี่ยน
เรียนรูเ พื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขการดําเนินงาน
สงเสริมคุณธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง

6.) องคกรมีกระบวนการยกยอง เชิดชู การทํา
ความดี หรือบุคคลผูมีคณ
ุ ธรรมในรูปแบบตางๆ
เชน บุคคลคุณธรรม โครงการดีเดนดานสงเสริม
คุณธรรม สวนงานดีเดนดานคุณธรรมฯลฯ
การประเมินระดับที่ 3 องคกรตนแบบคุณธรรม
7.) องคกรมีผลสําเร็จการดําเนินงานขององคกร
ตาม “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยาก
ทํา” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เพิ่มมากขึ้น
8.) องคกร มีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเปาหมาย
ในมิติการนําหลักศาสนา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเปนปญหาที่อยาก
แก ความดีที่อยากทํา เพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆ
อยางชัดเจน

9.) องคกรมีองคความรูจากการดําเนินงาน
องคกรคุณธรรม สามารถเปนแหลงเรียนรูและ
ถายทอดขยายผลไปสูองคกรอื่นได

เกณฑการใหคะแนน
2
1
- มีการจัดระบบติดตาม
- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมินและรายผลกิจกรรม
ประเมินผล และรายงานผล
- จัดกิจกรรมรณรงคใหเกิด
กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
- จัดกิจกรรมรณรงค
ของสมาชิกทุกระดับในองคกร แลกเปลีย่ นเรียนรูของสมาชิก
อยางตอเนื่อง
องคกรในบางโอกาส
- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะ
กับการสงเสริมคุณธรรมใน
องคกร
มีการจัดกิจกรรมประกาศยก
มีการจัดกิจกรรมประกาศยก
ยองเชิดชู บุคคลคุณธรรมตาม ยองเชิดชูบุคคลคุณธรรม
คุณธรรมเปาหมายทั้งภายใน
เฉพาะภายในองคกร
องคกรและมีกระบวนการยก
ยองเชิดชูภายนอกองคกรดวย
มีผลสําเร็จจากการดําเนิน
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม
แบบมีสวนรวมจากทุกสวนงาน
ในองคกร ตามตัวชี้วัดในแผน
สงเสริมคุณธรรมที่องคกร
กําหนดไมนอยกวา 80%
นอกเหนือจากผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณธรรม
เปาหมายที่กําหนดองคกรไดมี
การกําหนดประเด็นคุณธรรม
เพื่อดําเนินการเพิ่มเติมครบทั้ง 2
มิติ คือการนําหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีผลสําเร็จจากการดําเนิน
กิจกรรมจากสงเสริมคุณธรรม
แบบมีสวนรวมจากทุกสวน
งานในองคกรตามตัวชี้วัดใน
แผนสงเสริมคุณธรรมที่องคกร
กําหนดไมนอยกวา 60%
นอกเหนือจากผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
คุณธรรมเปาหมายที่กําหนด
องคกรไดมีการกําหนด
ประเด็นคุณธรรมเพิ่มเพียงมิติ
ใดมิติหนึ่ง คือการนําหลัก
ศาสนาหรือหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- มีองคความรูจากการ
- มีองคความรูจากการ
ดําเนินงานองคกรคุณธรรมทั้ง
ดําเนินงานองคกรคุณธรรม
ในภาพรวมและองคความรูค รบ เฉพาะบางกิจกรรม
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ
- สามารถเปนแหลงเรียนรู
แลถายทอดขยายผลไปสู
- สามารถเปนแหลงเรียนรู
องคกรอื่นได
และถายทอดขยายผลไปสู
องคกรอื่นได

0
ไมมีการ
ปฏิบัติ

ไมมีการ
ปฏิบัติ

มีผลสําเร็จ
จากการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
นอยกวา
60%
ไมมีการ
ปฏิบัติ

มีการ
ดําเนินงาน
แตไมมีการ
ถอดองค
ความรูเพื่อ
เผยแพร

รวม

