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คำนำ 
 
 
 

  กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง 
และมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุข 
และประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทย 4.0 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทย 
และคนในชาติให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “สังคม
คุณธรรม และองค์กรคุณธรรม” 

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) บรรลุผล บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดี  
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการดำรงชีวิต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกหน่วยงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ร่วมสร้างให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  
(MoPH Code of Conduct) เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป 

  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 1 
 
บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้รัฐ 
พึงมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ตำ่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรม 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  
เพ่ือเป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 
  (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
  (๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
  (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ 
ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้  
  (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
  (๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
  (๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
  (๒) ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
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  (๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  (๖) ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๗) ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดหลักการ 
ในการวางแผนที่สำคัญ คือ (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  
ซ่ึงเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สร้างโอกาส
และมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย  
มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ป ีมาเป็นกรอบ
ของวิสัยทัศน์ ประเทศไทยในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน 
ของสถาบันหลักของชาติ (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก ซึ่งเป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ กำหนดไว้
ดังนี้ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม
มีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ 
มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ  
มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม (5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  มุ่งเน้นการสร้าง 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลาง 
ให้กว้างขึ้นโดยกำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร
รายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น (6) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี  
ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน   
และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้าง
กลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่าง ๆ และกลไกการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ให้ดำเนินงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม  
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชน 
และสังคม เพ่ือสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ประชาชน
มัง่คั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา”  
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)  
ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวคิด บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข 
สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยร่วมออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง 
ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรม 
อย่างยั่งยืน” 
  นอกจากนี้ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลัก ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ข้อย่อยที่ 11.5 กำหนดให้ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น 
ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่น 
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) บรรลุผล เกิดระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 1.2.2 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
1.3 ขอบเขตการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขอบเขตการจัดทำแผนตามกรอบของกฎหมาย  
แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้ 
 1.3.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 1.3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2550  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 1.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
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 1.3.4 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 1.3.5 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
 1.3.6 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 
 
1.4 ปัจจัยความสำเร็จ 

 1.4.1 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำ โดยยึดค่านิยมหลักขององค์กรในการหล่อหลอม
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยค่านิยม MOPH 
 1.4.2 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น 
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม 
 1.4.3 ความร่วมมือของเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง
และดำเนินการอย่างยั่งยืน 
 1.4.4 มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ตลอดจนมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทที ่2 
 

 

สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1 สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรม 
ของสังคมไทย จากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2561 
ผู้ตอบแบบสำรวจที่เห็นว่า คุณธรรม “วินัย” เป็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริม มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าในปี พ.ศ. 2560 
และผู้ตอบแบบสำรวจยังเห็นว่า “วินัย” เป็นคุณธรรมลำดับแรกที่ควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน อีกทั้งผลการสำรวจ
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ในอนาคตสังคมไทยจะมีคุณธรรมลดลง ซึ่งสาเหตุเกิดจากคนในสังคมไม่มีวินัย  
และสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรได้รับการปลูกฝังสูงสุด คือ ความมีวินัย นอกจากนี้ จากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม  
ในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคีเครือข่ายทั้ง 4 ภูมิภาค ต่างให้ความสำคัญกับคุณธรรม “วินัย” สูงสุด  
เป็นอันดับที่ 1  
   นอกจากนี้ จากรายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย “10 ปรากฏการณ์ 
คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว  
และสื่อสังคมออนไลน์ ได้สะท้อนสถานการณ์ด้านคุณธรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ประกอบด้วย 

   2.1.1 สถานการณ์ด้านคุณธรรมเชิงบวก 
      (1) จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกในพ้ืนที่ภาคใต้ ในช่วงเดือนมกราคม 2562 
      (2) จิตอาสาร่วมลดฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate 
Matter less than 2.5 micron : PM2.5) 
      (3) พลังจิตอาสา ร่วมใจทำความดี เช่น การระดมทุนผ่านกิจกรรม การใช้ทุนในการจัดตั้ง
องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ การระดมทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

   2.1.2 สถานการณ์ด้านคุณธรรมเชิงลบ 
      (1) การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ 
      (2) ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้แก่ ปัญหาการติดเกมออนไลน์ของเด็ก  
ภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่น ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท 
      (3) พระสงฆ์อาพาธด้วยกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (Non-Communicable diseases : 
NCDs) เช่น โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายและไตล้มเหลว โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม 
จากอาหารที่ใส่บาตร 
      (4) วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การทะเลาะวิวาท
ระหว่างผู้ขับข่ี 
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      (5) คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของไทย 
ในปี พ.ศ. 2561 ได้คะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ
ทั่วโลก ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้คะแนน 37 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 96 
      (6) การทะเลาะวิวาทในงานบวช งานบุญ 
      (7) ประทุษวาจา (Hate Speech) เครื่องมือสร้างความเกลียดชังในสังคมไทย 
      การแก้ไขสถานการณ์ด้านคุณธรรมเชิงลบดังกล่าว จำเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรม “วินัย”  
ให้เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่สำคัญในสังคมไทย เพ่ือควบคุม กำกับการประพฤติปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล  
อันจะช่วยสร้างความเป็นปกติสุขให้กับสังคมและประเทศชาติ เช่น วินัยในการเคารพกฎระเบียบของสังคม 
วินัยในการคัดแยกขยะ วินัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากคุณธรรม 
“วินัย” เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน และของประเทศชาติ โดยเป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน  
ที่ทำให้เกิดคุณธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา 
 
2.2 สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

   กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนมนุษย์ 
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เป็นหลักนำทาง โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในทุกระดับ
ของหน่วยบริการ ด้วยการเน้นระบบคุณธรรม ระบบความสัมพันธ์แนวราบ ระบบวัฒนธรรม ความเรียบง่าย  
มีความสมานฉันท์ การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล ยกย่องเชิดชูบุคคล  
หรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการทำความดี สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริม
คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
   นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดค่านิยม “MOPH” ได้แก่ M (Mastery) คือ  
เป็นนายตนเอง O (Originality) คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ P (People centered) คือ ใส่ใจประชาชน และ H (Humility) 
คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม และได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) บนพ้ืนฐานบริบท
ของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล ร่วมออกแบบการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย 
(Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์
ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำให้
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง  
บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral 
Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยให้ค่านิยม “MOPH” ฝังอยู่ ในจิตวิญญาณของบุคลากร
สาธารณสุขทุกคน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวง
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
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โรงพยาบาลคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม 
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
   ทั้งนี้  กระทรวงสาธารณสุข ยังกำหนดกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม
เชื่อมโยงกับแผนงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งทำหน้าที่จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเข้ากับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ที่น้อมนำ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ได้แก่ 1) ระเบิดจากข้างใน 2) ทำแบบองค์รวม 3) ทำตามหลักความจริง 4) การมีส่วนร่วม และ 5) ทำความดี
เพ่ือความดี มาเป็นหลักการ และกำหนดกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมออกเป็น 9 ขั้นตอน คือ ๑) ทำให้ 
ทุกคนตกลงใจร่วมกัน 2) ค้นหาความจริงขององค์กร 3) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 4) กำหนด
วิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน 5) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต 6) ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความรู้  
7) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง 8) สร้างเครือข่ายคุณธรรม และ 9) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ 
   สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยข้อบังคับมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๒) ยืนหยัด
และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๗) ปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และบูรณาการการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
มีการกำหนดให้การดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจตามศาสตร์พระราชา  กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น ยังดำเนินการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ของแต่ละหน่วยงาน ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 
   ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
ข้างต้นแล้ว จะพบว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างครอบคลุม และมีการขยายผลการดำเนินการลงสู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
แต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีการรับรู้ถึงค่านิยม “MOPH” อย่างกว้างขวาง จึงควรมุ่งส่งเสริมคุณธรรม 
“วินัย” ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมสำคัญของชาติ ให้เกิดขึ้นในบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกคน  
เพ่ือควบคุมกำกับความคิด และการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามค่านิยม “MOPH” และแนวทางปฏิบัติ
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ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนด อันจะทำให้เกิดคุณธรรม “พอเพียง สุจริต จิตอาสา” ตามมา ส่งผลให้
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดเป็นองค์กรคุณธรรม และนำกระทรวงสาธารณสุข  
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
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บทที่ 3 
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
3.1 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
 3.1.1 ระยะสั้น กำหนดกรอบเวลา ปี 2560-2561 (1 ปี) 

  (1)  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  (2)  ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน 
  (3)  ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริม
คุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  (4)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90 

 3.1.2 ระยะปานกลาง กำหนดกรอบเวลา ปี 2560-2564 (5 ปี) 
  (1)  พัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 10 
  (๒)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมลความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90 
  (๓)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
ร้อยละ 100 
  (๔)  บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘0 
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3.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) 

  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์หลัก ซ่ึงแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
      กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ 
      กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำหน่วยงานและสร้างเสริมแกนนำแบบอย่างในการบริหาร
ที่เน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
      กลยุทธ์ที่ 3 สร้างทีมแกนนำแบบกัลยาณมิตรเพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
องค์กรคุณธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม  
และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการขยายความร่วมมือ 
กับภาคส่วนอื่นๆ 
      กลุยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
ทั้งบุคคล หน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนาและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
3.3 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖๔) 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
สู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการดำเนินงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มท่ี 1 
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  2. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มที่ 2 
โดยมุ่งเน้น 
   (2.1) สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเก้ือกูลและแบ่งปัน 
   (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
   (2.3) ข้อบังคับจรรยาที่กำหนดขึ้นสำหรับบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
     (2.3.1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
     (2.3.2) หน่วยงานระดับกรม ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ
ระดับกรม 
     (2.3.3) หน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จรรยาบรรณที่แต่ละหน่วยงานกำหนดขึ้นสำหรับบุคลากร
ในสังกัด 
   (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
   (2.5) ส่งเสริมคุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
และกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากคุณธรรมประจำชาติเพ่ือขับเคลื่อน 
   (2.6) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
   (2.7) มุ่งเน้นการนำพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการระดับกรม หรือจรรยาบรรณที่กำหนดสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน 
มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ การอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากร 
   (2.8) สร้างและขยายเครือข่ายหน่วยงานคุณธรรม 
  ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามแบบฟอร์มที่ 3 
  4. จัดทำแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มท่ี 4 
  เป็นไปตามแผนผังการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) 
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แผนผังการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1  
(พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

คณะรัฐมนตรี 

7 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ระดับปฏิบัติการ 
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข  
2. คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แต่งตั้งคณะทำงานขบัเคลื่อนแผนปฏบิัติการสง่เสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน (แบบฟอร์มที ่1) 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2) 
โดยมุ่งเน้น 
▪ สรา้งมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแขง็จากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน 
▪ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
▪ ข้อบังคับจรรยาขา้ราชการสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
▪ แนวทางปฏบิัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
▪ ส่งเสริมคุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากคุณธรรม

ประจำชาติเพือ่ขับเคลื่อน 
▪ การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์และดำรงชีวิตตามวิถวีัฒนธรรมไทย 
▪ การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
▪ การสร้างและขยายเครือข่ายหนว่ยงานคุณธรรมตามภารกิจ 

คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 

ติดตามผลและรายงานผล 
▪ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบฟอร์มที่ 3) 
▪ ติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบฟอร์มที่ 4) 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
 

ระดับนโยบาย  
1. คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการสง่เสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
3. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการสง่เสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม 
 ในสังคมไทย 
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3.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จัดทำขึ้น 
อย่างสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559 -2564) เพ่ือพัฒนา 
และยกระดับจิตใจของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และกำหนด 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานตามบริบท 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖0-2564) อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร 
ของแต่ละส่วนราชการ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดขึ้นร่วมกัน โดยใช้หลัก 3 มิติ 
คือ หลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน”  
  ทัง้นี้ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) จึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) 
 
3.5 แนวทางการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
 ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ 
และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต 
ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 

  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการ 
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ  
และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ มีแนวทาง
การดำเนินการ ดังนี้ 

แนวทางการดำเนินการ หลักฐาน 
๑. องค์กรมีการประชุมเพ่ือประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหาร 

และสมาชิกในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน  
โดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

- รายงานการประชุม ฯ 
- ภาพถ่ายการประชุม ฯ 
- เอกสารหลักฐานการประกาศ
เจตนารมณ์ 
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แนวทางการดำเนินการ หลักฐาน 
๒. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้”  

และ “ความดีที่อยากทำ” ทีส่อดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา เช่น การใช้วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด  
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม ฯ ล ฯ โดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

 ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง 
 

- หลักฐานการประชุมกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย 
- เอกสารแสดงคุณธรรม
เป้าหมาย 
 

๓. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย โดยมีการมอบหมาย
บุคลากรและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
- แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 

๔. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม 
ที่กำหนดไว้ ตั้งแตร่้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ระดับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

๕. องค์กรมีการจดัระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลและจัดกิจกรรม
รณรงค ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกทุกระดับในองค์กร 

 อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย 

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
- ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ของสมาชิกทุกระดับในองค์กร 
 

๖. องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคลทีท่ำความดี หรือหน่วยงาน 
โครงการ กิจกรรมดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
จนเป็นแบบอย่างได้ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านคุณธรรม 
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯ ล ฯ  

 

- รายงานการประชุม ฯ  
และภาพถ่าย 
- เกณฑ์การคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม
ดีเด่น 
- ผลการคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม
ดีเด่น 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่อง
เชิดชู ฯ 
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แนวทางการดำเนินการ หลักฐาน 

๗. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม 
ที่กำหนดไว้เพ่ิมมากขึ้น จนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 

๘. องค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ใน 3 มิต ิคือ  
 8.1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
 8.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.3 วิถีวัฒนธรรม  
ที่เพ่ิมเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วโดยมีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรม 
เป้าหมาย และกิจกรรม ใน 2 หรือ 3 มิติ 
 

- รายงานการประชุม ฯ 
- โครงการ ฯ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

๙. องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม  
เพ่ือเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผล 
ไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

- เอกสารองค์ความรู้ 
ของหน่วยงาน 
- ภาพกิจกรรม 
การเข้าศึกษาดูงาน 
จากหน่วยงานภายนอก  
หรือการเป็นวิทยากร 
ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
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บทที ่4 
 

 

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔)  
และกำหนดการจดัส่ง 
 
4.1 แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 
 จำแนกเป็น 

ที ่ ลำดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
1 แบบฟอร์มที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (เฉพาะหน่วยงาน 
ที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะทำงาน ฯ 
หรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
องค์ประกอบของคณะทำงาน ฯ) 

2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

4 แบบฟอร์มที่ 4 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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แบบฟอร์มที่ 1 

 

การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
คำสั่ง             (ชื่อหน่วยงาน)             . 

ที ่            /๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจดัทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิคุณธรรม  หน่วยงาน (ช่ือหน่วยงาน)  

 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื ่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน  
และกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตาม 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรม   หน่วยงาน   (ช่ือ หน่วยงาน) เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม    หน่วยงาน    (ชื่อหน่วยงาน)  
โดยมีองค์ประกอบ หน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
1.1      ประธาน 
1.2      รองประธาน 
1.3      คณะทำงาน 
1.4      คณะทำงาน 
1.5      คณะทำงาน 
1.6      คณะทำงานและเลขานุการ 
1.7      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. หน้าท่ีและอำนาจ 
 2.1 ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  

กับท้ังกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) 
 2.2 จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   หน่วยงาน   (ชื่อหน่วยงาน) และดำเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ 

ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   หน่วยงาน   (ช่ือหน่วยงาน) ให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน  

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน และดำเนินการจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 2.4 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่              เดือน                   พ.ศ. 2562 
                                   . 

(                                       ) 
ผู้บริหารของ                             (ช่ือหน่วยงาน) 

 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ชื่อหน่วยงาน      สถานที่ต้ัง  

ชื่อผู้ประสานงาน    โทรศัพท์  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการ 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม  บาท 
• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน  บาท 
• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
• จำนวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวน รวม  คน 
• จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แห่ง 
• จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  แห่ง 
• จำนวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  คน 
• จำนวนองค์กรคุณธรรม ระดับ   รวม แห่ง (โปรดตอบโดยเลอืกระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม หรือระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ    เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
•   

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖3 

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และภาคีเครือข่าย 

จำนวนประชาชนเป้าหมาย 

1.     

2.     

3.    

แบบฟอร์มที่ 2 
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

1. โครงการ/กิจกรรม........           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

2. โครงการ/กิจกรรม.......           

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรม.......           

รวม           

หมายเหตุ : ให้นำตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 9 ตัวช้ีวัด (3 ระดับ) มาดำเนินการ 
 ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดส่งผลการดำเนินการไปยังกรมการศาสนา  
 เสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือก องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
 (พ.ศ. 2559-2564) ต่อไป 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ชื่อหน่วยงาน    สถานที่ต้ัง  

ชื่อผู้ประสานงาน  โทรศัพท ์  

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 มี / ทำ ไม่มี / ไม่ทำ    

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคณุธรรมหน่วยงาน ....      

2. จัดทำแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคณุธรรมหนว่ยงาน     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

3. สรา้งความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1  
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม หน่วยงาน     ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บคุลากรและเครือข่าย 

     

4. มีการกำหนดเป็นนโยบายสำคญัโดยสอดแทรกการส่งเสริมคณุธรรม (ยึดหลักธรรมทาง
ศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม 

     

5. มีหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มมากขึ้น 

     

6. มีการพัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการดำเนินการส่งเสริมคณุธรรมในสังกัด      

7. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดไดร้ับการอบรมพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมและสร้างภูมิคุม้กัน      

8. องค์กรในเครือข่ายให้ความสำคัญกับการจดัอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมมากขึ้น      

9. มีหน่วยงานในเครือข่ายให้การสนับสนุนจดักิจกรรมเทดิทูนสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

     

แบบฟอร์มที่ 3 
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ตัวชี้วัดผลสำเร็จ การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 มี / ทำ ไม่มี / ไม่ทำ    

10. มบีุคลากรและประชาชนกลุม่เป้าหมายในสังกัดเข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

     

11. มเีครือข่ายไดร้ับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคณุธรรม      
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แบบฟอร์มที่ 4 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 ชื่อหน่วยงาน   สถานที่ต้ัง  
ชื่อผู้ประสานงาน  โทรศัพท ์  
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โครงการ 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม  บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน  บาท 
• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน   บาท 

 

โครงการ ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
1. โครงการ/กิจกรรม........          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
2. โครงการ/กิจกรรม.......          
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
3. โครงการ/กิจกรรม.......          

 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง / จังหวัด / องค์กร หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
• จำนวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวน รวม คน 
• จำนวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แห่ง 
• จำนวนหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่ง 
• จำนวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คน 
• จำนวนองค์กรคุณธรรม ระดับ   รวม แห่ง (โปรดตอบโดยเลือกระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรคุณธรรม หรือระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  เดือน 
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4.2 กำหนดการจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 1-4 
 
ที ่ เรื่อง แบบฟอร์มที่ใช้ กำหนดการจัดส่ง 
1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

แบบฟอร์มที่ 1 15 พฤศจิกายน 2562 
(เฉพาะหน่วยงาน 
ที่ยังไม่เคยแต่งตั้ง
คณะทำงาน ฯ  
หรือแต่งตั้งแล้ว  
แต่มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของ
คณะทำงาน ฯ) 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มที่ 2 15 พฤศจิกายน 2562 
(ทุกหน่วยงาน) 

3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แบบฟอร์มที่ 3 รอบ 6 เดือน  
- 16 มีนาคม 2563 
รอบ 12 เดือน  
- 15 กันยายน 2563 
(ทุกหน่วยงาน) 

4 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มที่ 4 รอบ 6 เดือน  
- 16 มีนาคม 2563 
รอบ 12 เดือน  
- 15 กันยายน 2563 
(ทุกหน่วยงาน) 

 
หมายเหตุ : 1. จัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word  
   ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com เท่านั้น 
  2. สามารถเรียกดูเอกสารแบบฟอร์มที่ 1-4 ได้ที่ลิงก์ย่อ https://sl.moph.go.th/qJfsIE7q
   หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นายพศวีร์ วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9493 3537 
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สำเนา 
 

 

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 829/๒๕62 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นคณะอำนวยการกลาง
ในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) โดยบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนงานอื่น ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็น
กระทรวงคุณธรรม ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1294/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของหน่วยงาน เข้าร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) อย่างครอบคลุม จึงให้ยกเลิกคำสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1294/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบ 
 1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
 1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ รองประธาน 
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 1.3 อธิบดีกรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.4 อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.5 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  

 
1.6 อธิบดี ... 



36 
 

- 2 - 
 

 1.6 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.7 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.8 อธิบดีกรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.9 อธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.10 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
 หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.11 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.12 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.13 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.14 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.15 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.16 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.17 ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อนุกรรมการ 
 (องค์การมหาชน) หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.18 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.19 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อนุกรรมการ 
 กระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 1.20 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อนุกรรมการ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

2. หน้าที่ ... 
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 2. หน้าที่และอำนาจ 
  2.1 เป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่ งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม 
  2.3 กำกับติดตาม การประเมินผลตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสั งคมไทย  
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
  2.5 ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรม  
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ 
  2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) และจัดส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  2.7 ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
   ลงชื่อ     สุขุม  กาญจนพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุขุม  กาญจนพิมาย) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำเนาถูกต้อง 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
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ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 
 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่  โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้าที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนด
ทิศทางกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มี  
ความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
   1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
    ประโยชน์ส่วนตน 
   ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทำไปแล้ว 
   ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
    จนงานสำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
   ๑.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
   ๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
   ๑.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
    ราชการ 
 

ข้อ 2 ... 
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  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย  
    และกรอบนโยบาย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
   ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 
    ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในองค์กรทุกรูปแบบ 
   ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า 
    ของตนเอง 
   ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
      ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 
      ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 
     ๓.2 ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
     ๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
     ๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
     ๔.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของ 
      ภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน 
      ที่ได้กำหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง 
      และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
     4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ 
      ให้ตนเองหรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 
     4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ 
 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา  
   และมีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง  
   และเป็นธรรม 
  5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
   ศักยภาพการทำงานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กร
   และวิชาชีพ 
  ๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมที่เป็น 
   อุปสรรคต่อการบริการประชาชน 

๕.4 ... 
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  ๕.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ 
   ต่อส่วนรวม 
  5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติ
   ราชการ 
 ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมนำคำสอน 
   ทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม
   กับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
  6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา 
   คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต 
  6.3 การดำเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ  
   มาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์
   ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
  7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
  7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
  7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
  7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
  7.11 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

  กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบั ติตามจรรยาข้าราชการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยกำหนดนโยบาย

และจัดทำแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ 
 ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่า 

จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่ งเสริมความรู้ เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 

ข้อ ๕ … 
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 ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพ่ือประกาศ 
ยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 ข้อ ๖ ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษสำหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระทำผิดวินัย 

 ทั้งนี้ ให้ข้าราชการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ค วามผิดวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหรือนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา 
หากเป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย อนึ่ง ให้พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  
    ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  3 กันยายน 2562 
หัวข้อ: คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  3  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

  
 




