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  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง 
และมีทิศทางเดียวกัน น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุข 
และประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทย 4.0 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและ 
คนในชาติให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม 
องค์กรคุณธรรม และโรงพยาบาลคุณธรรม” 

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) บรรลุผล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ร่วมสร้างให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจ าชาติคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืนต่อไป 

  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 1 
 

 
 
 
 
1.1 ความเป็นมา 
 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิด  
การบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ 
การบริหารความเสี่ยงที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 2)  
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย มีจริยธรรมและคุณธรรม 
3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะและ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อน  
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6) ยึดหลัก  
การน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั ง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดท า 
แผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2559 -2564) โดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย ร่วมด าเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทาง
ประชารัฐ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด “คุณธรรมน าการ
พัฒนา”พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) โดย 
ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” จาก 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 และหลักธรรมของศาสนา ควบคู่กับ  
ระบบเศรษฐกิจเกิดความม่ังคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานเชื่อม

บทน า 
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ร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ด้วย “ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุลด้วยการสร้างคนไทยเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้างสังคมไทย
เป็น “สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
กันเอง ค านึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) จัดท าขึ้น 
บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยร่วม
ออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
และคุณธรรม ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือท า
ตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนค านึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่ งที่ดีกว่า  
ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างระบบคุณธรรมของ
กระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้ค่านิยมของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” 
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ขับเคลื่อนคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 

คุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

1. มีความพอประมาณ
พอควร พอดี พออยู่  
พอกิน มีความสงบ 

1. มีระเบียบและ
จริยธรรม ปฏิบัติตน 
ตามหน้าที่ของพลเมืองดี  

1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น
ยืนหยัดในการรักษา 
ความจริง ความถูกต้อง  
ความเป็นธรรม 

1. ให้เสีลสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือส่วนรวม  
ลงมือท าด้วยความรัก 
ความสามัคคี 

2. ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบัติตนตามกติกา
ขององค์กรและสังคม 
ที่ก าหนด 

2. ไม่สนับสนุน  
ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม 
และต่อต้านการทุจริต 
ด้วยความกล้าหาญ 

2. ท าความดีเพ่ือความดี
เอ้ืออาทรต่อคน/สังคม 
โดยมิได้หวังผลตอบแทน 

3. มีเหตุผล ใช้ความรู้
อย่างรอบคอบ รอบด้าน 
ค านึงถึงความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึน  

3. ปฏิบัติตามกฎกติกา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3. ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน
อย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

3. กตัญญูรู้คุณ 
ต่อแผ่นดินที่เกิดและ 
ผู้มีพระคุณ 

4. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  
รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

4. เคารพต่อกฎหมาย 4. ขับเคลื่อนสังคม 
สู่ความดีงามและมี 
ธรรมาภิบาลด้วยการพูด 
การกระท า และการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

4. ไม่นิ่งดูดายต่อ 
การช่วยเหลือเกื้อกูล
สังคมและผู้คน 
จนเป็นนิสัย 
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ขับเคลื่อนค่านิยมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
 

Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด อย่างมีสติ  
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

People Centered ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 

Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ 
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืน
แก้ปัญหาในยามคับขัน 
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1.2 เป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) 
  (1) ระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 (2) เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม และบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ิมมากข้ึน 
 (3) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ ค่านิยม
หลัก MOPH เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 
ด ารงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 (4) กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่หน่วยงานอื่น 
 
1.3 ตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) 
  แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ตัวชี้วัดระยะสั้น และตัวชี้วัดระยะปานกลาง ดังนี้ 
 1.3.1 ระยะสั้น ก าหนดกรอบเวลา ปี 2560-2561 (1 ปี) 
   (1)  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
   (2)  ทุกหน่วยงานมีผู้ รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
   (3)  ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
   (4)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90 
 1.3.2 ระยะปานกลาง ก าหนดกรอบเวลา ปี 2560-2564 (5 ปี) 
   (1)  พัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริม
คุณธรรม เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 10  
   (2)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90  
   (3)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม ร้อยละ 100  
   (4)  บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
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1.4 หลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  -  ด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -
2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดบัหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น 
   (1) สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเก้ือกูลและแบ่งปัน 
   (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   (3) ข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   (4) แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
   (5) ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖1 
   (6) การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
   (7) การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
   (8) การสร้างและขยายเครือข่ายหน่วยงานคุณธรรมตามภารกิจ 
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ส่วนที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
2.1 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑  
 (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
สู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด 
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 
  1) จัดท าค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน  
(ตามแบบฟอร์มท่ี 1) 
  2) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ตามแบบฟอร์มท่ี 2)  โดยมุ่งเน้น 
   (2.1) สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเก้ือกูลและแบ่งปัน 
   (2.2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   (2.3) ข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   (2.4) แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   (2.5) ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖1 
   (2.6) การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
   (2.7) การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
   (2.8) การสร้างและขยายเครือข่ายหน่วยงานคุณธรรมตามภารกิจ 
  
 3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรม  ระดับหน่วยงาน  
(ตามแบบฟอร์มท่ี 3)   
 

 เป็นไปตามแผนผังการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 
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แผนผังการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ระดับปฏิบัติการ 
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข  
2. คณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. คณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน (แบบฟอร์มที ่1) 

จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมระดับหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2) 
โดยมุ่งเน้น 
 สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแขง็จากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ข้อบังคับจรรยาขา้ราชการส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 แนวปฏบิัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖1 
 การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ และด ารงชีวิตตามวิถวีัฒนธรรมไทย 
 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
 การสร้างและขยายเครือข่ายหนว่ยงานคุณธรรมตามภารกิจ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 

คณะรัฐมนตรี 

ติดตามผลและรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบฟอร์มที่ 3)  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
 

ระดับนโยบาย  
1. คณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
3. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมใน 
   สังคมไทย 

7 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
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2.2 แบบฟอร์มประกอบการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 จ าแนกเป็น  
 

ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์มที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน (ค าสั่งตัวอย่าง) 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในสังกัดส านักงานปลัด- 
กระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในสังกัดส านักงานปลัด- 
กระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในสังกัดส านักงานปลัด- 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
สามารถเรียกดูเอกสารแบบฟอร์มที่ 1-3 ได้ที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th 
เมนูด้านคุ้มครองจริยธรรม    แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข    ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวอย่าง 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   
     ระดับหน่วยงาน (ชื่อองค์กร หน่วยงาน) 
 
 

ค าสั่ง ............(ชื่อองค์กร หน่วยงาน) 
ที่................/๒๕60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจดัท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิคุณธรรม หน่วยงาน (ช่ือองค์กร หน่วยงาน)  
 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และ
กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน (ช่ือองค์กร หน่วยงาน) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน
 (ช่ือองค์กร หน่วยงาน) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
 ๑.๑ ........................................................................................... ประธานคณะท างาน 
 ๑.๒ ........................................................................................... รองประธานคณะท างาน 
 ๑.๓ ........................................................................................... คณะท างาน 
 ๑.๔ ............................................................................................ คณะท างาน 
 ๑.๕ .............................................................................. ............ คณะท างาน 
 ๑.6 เจ้าหน้าท่ีองค์กร หน่วยงาน .    คณะท างานและเลขานุการ 
 ๑.7 เจ้าหน้าท่ีองค์กร หน่วยงาน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.8 เจ้าหน้าท่ีองค์กร หน่วยงาน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. อ านาจหน้าท่ี 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

ภายในองค์กรหน่วยงาน กับทั้งกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน ( ช่ือองค์กร  หน่วยงาน ) และด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน (ช่ือองค์กร หน่วยงาน) ให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน  

 2.3 ด าเนินการงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน และด าเนินการจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอื่นใด ที่ได้รับมอบหมาย  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่...................เดือน................................พ.ศ...................... 

.............................................. 
(................................................) 

ผู้บริหารของ......................(ช่ือองค์กร หน่วยงาน) 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................โทร..................................................................................... 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖1 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย จ านวนประชาชนเป้าหมาย 

1.     
2.     
3.    
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖1 ....................................โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปี ๒๕๖1 รวม..................................บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน ..................................บาท 
 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน...............................บาท 

เป้าหมายในปี ๒๕๖1  
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี

จ านวนรวม……..คน 
 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม………………….แห่ง 
 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์………………….แห่ง 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…………….คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ต้นแบบในเครือข่าย รวม ..........แห่ง 
  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ......................เดือน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน 

 ………………………….. 
 …………………………….. 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖1 
ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖1 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.60) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม.ีค.๖1) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖1) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖1) 

๑)ยุทธศาสตร์........ 
  ๑.๑  โครงการ/ 
กิจกรรม...... 

          

๒)ยุทธศาสตร์........ 
  2.๑  โครงการ/
กิจกรรม ....... 

          

๓)ยุทธศาสตร์........ 
  3.๑  โครงการ/ 
กิจกรรม....... 

          

รวม           
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แบบฟอร์มท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน  
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

ชื่อหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................โทร....................................................................... 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า    

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน 
.... 

     

2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
หน่วยงาน .... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

     

3. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน .... ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้แก่บุคลากร
และเครือข่าย  

     

4. มีการก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ โดย
สอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม (ยึด
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวถิีวัฒนธรรมไทย) ลง
ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานใน
สังกัด ตามความเหมาะสม 

     

5. มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคีเครือข่าย ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม
คุณธรรม เพิ่มมากขึ้น 

     

6. มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด  

     

7. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด ได้รับ
การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

     

8. องค์กรในเครือข่าย ให้ความส าคัญกบัการ
จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

     

9. มีหน่วยงานในเครือข่าย ให้การสนับสนุน
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และด ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทย 

     

10. มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
ในสังกัด เข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และด ารงชีวิตตามวถิีวัฒนธรรมไทย 

     

11. มีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
หน่วยงานคุณธรรม  
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2.3 ก าหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติการและผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่ 1-3 
 

ล าดับที่ เรื่อง ก าหนดการจัดส่งเอกสาร 
แบบฟอร์มที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน (ค าสั่งตัวอย่าง) 
 

20 พฤศจิกายน 2560 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

20 พฤศจิกายน 2560 

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือน  
: 15 มีนาคม 2561 
รอบ 12 เดือน  
:  14 กันยายน 2561 

 
 
หมายเหตุ :  จัดส่งเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
   Ronnachai_g@hotmail.com เท่านั้น 
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายรณชัย ธูปทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถเรียกดเูอกสารแบบฟอร์มที่ 1-3 และเกณฑ์การประเมินได้ที ่
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
เมนูด้านคุ้มครองจริยธรรม      แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข         
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



MOPH พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยป์ฏิบติัการตอ่ตา้นการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 


