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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

คำ�ปรารภ
รัฐบาลให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม สังคมมีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ดำ�รงชีวิตถูกต้องดีงามตามหลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย นำ�ไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างสรรค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด
“คุณธรรมนำ�การพัฒนา” พร้อมทีจ่ ะก้าวไปสูส่ งั คมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน”
จากพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 หลักธรรมของศาสนา ควบคู่กับความเข้ม
แข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรทุกคนในกระทรวงสาธารณสุข มีความมุง่ มัน่ สร้างสรรค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วย
การลงมือทำ�ตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำ�นึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำ�ให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำ�สู่
การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คา่ นิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
“MOPH” โดยให้ค่านิยม “MOPH” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมาย
การทำ�งานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำ�เร็จ ร่วมถ่ายทอดจากผูน้ �ำ สูผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ที่ดีและยั่งยืน
(นายโสภณ เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ�						

๕

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในสังคมไทยและกระทรวงสาธารณสุข		๑๑
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์						๑๙
ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนการกำ�กับติดตามและประเมินผลแผนแม่บท			๓๕
		 ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนแม่บท
ส่งเสริม

4

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

บรรณานุกรม						

๔๘

ภาคผนวก								

๔๙

๑“บทนำ�”
ส่วนที่
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑.๑ หลักการและเหตุผล
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนทีส่ �ำ คัญ คือ 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิตอิ ย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมคิ มุ้ กันและการบริหารความเสีย่ งที่ดี
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำ�หรับคนไทย มีจริยธรรมและคุณธรรม 3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
ปี 2579 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
มีจติ สาธารณะและทำ�ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม 5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีล่ ดความเหลือ่ มล้�ำ
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
และ 6) ยึดหลักการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างจริงจัง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ได้จัดทำ�แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นกลไก
ในการขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย ร่วมดำ�เนินการอย่างบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนโดยให้นำ�พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล
หลักคำ�สอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพและคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาลเพื่อสร้างพลังการทำ�ความดีเพือ่ ชาติของประชาชน
ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทัง้ ด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด
“คุณธรรมนำ�การพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม
แบบ “ระเบิดจากข้างใน” จากพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในรัชกาลที 9 
่ และหลักธรรม
ของศาสนา ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วย

“ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุลด้วยการสร้าง
คนไทยเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้างสังคมไทยเป็น “สังคมที่เกื้อกูล และแบ่งปัน” ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึง่ พาตนเอง พึง่ พากันเอง คำ�นึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และ           
มีจิตสำ�นึกคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำ�คัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำ�หนดมาตรฐานจริยธรรมสำ�หรับผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สำ�หรับผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ๙ ประการ ของสำ�นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตนและไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
(๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา 78  บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการกำ�หนดไว้
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้ส่วนราชการกำ�หนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ในส่วนราชการนัน้ ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 78 
และมาตรา 79  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ. 2550 กำ�หนดข้อบังคับไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ซือ่ สัตย์สจุ ริตและรับผิดชอบ (2) ยืนหยัดและยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง (3) ปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค (4) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (5) มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
(6) ดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (7) ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย
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๑๒  ประการ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา รวมถึงได้ประกาศนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ที่มีเจตนารมณ์แสดง
ความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน อันจะเกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การ และผูป้ ฏิบตั งิ าน รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านรัฐ สังคม และสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นการลดปัจจัยเสีย่ ง
ทีเ่ ป็นปัญหาต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม มุง่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและสร้างความผาสุกในสังคมไทย (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านองค์กร ที่ส่งเสริมมุ่งมั่นให้หน่วยงานปฏิบัติราชการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ดำ�เนินงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรม และการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง และ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในการทำ�งาน
มีทศั นคติเชิงบวกในการอยูร่ ว่ มกัน อบรมส่งเสริมและเชิดชูความดีงาม คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของบุคลากร เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตามวิสัย
ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ว่า “เป็นองค์กรหลัก  
ด้านสุขภาพทีร่ วมพลังสังคม เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี”
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จัดทำ�ขึ้นบนพื้นฐานบริบท
ของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยร่วมออกแบบ
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการขับเคลื่อนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือทำ�ตั้งแต่วันนี้
โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำ�นึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และ
หันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติกจ็ ะทำ�ให้ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ง่ิ ทีด่ กี ว่า เพือ่ เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์สว่ นตน นำ�สูก่ ารเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คณ
ุ ธรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
“MOPH” โดยให้คา่ นิยม “MOPH” ฝังอยูใ่ นจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่วา่ เป้าหมาย
การทำ�งานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำ�เร็จ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
1.2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวง
สาธารณสุข และมีความยั่งยืน
1.2.3 เพื่อสร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
1.2.4 เพื่อส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม
1.3 ขอบเขตการจัดทำ�แผน
การจัดทำ�แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
มีขอบเขตการจัดทำ�แผนตามกรอบของกฎหมาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ ดังนี้
1.3.1 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560-2564)
1.3.3 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
1.3.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564
1.3.5 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564)
1.3.6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2557-2560)
1.3.7 แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและปนะพฤติมชิ อบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560)
1.3.8 แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560-2564)
1.4 ปัจจัยความสำ�เร็จ
1.4.1 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำ�  โดยยึดค่านิยมหลักขององค์กรในการหล่อหลอม
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยค่านิยม MOPH
1.4.2 ผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
1.4.3 ความร่วมมือของเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง
และดำ�เนินการอย่างยั่งยืน
1.4.4 มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญของประเทศไทย ตลอดจนมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
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๒
ส่วนที่

สถานการณ์

ปัญหาคุณธรรม

ในสังคมไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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บทที่ ๒
สถานการณ์ ปัญหา คุณธรรมในสังคมไทย
และกระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บท 12
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2.1  สถานการณ์ ปัญหา คุณธรรมในสังคมไทย
สภาพของสถานการณ์ในสังคมไทยต้องเผชิญกับความท้ายของความเสื่อมโทรมทางจิตใจและ  
ศีลธรรมที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีต เรื่อยมาจนถึงขั้นเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน อันมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมภายในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตกาล ส่งผลกระทบกับจิตใจของมนุษย์ในสังคม
ทำ�ให้ขาดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อันเป็นแก่นแท้หลักในการดำ�รงชีวิต
ว่าควรจะเป็นอย่างไร ทำ�ให้พฤติกรรมการแสดงออกในสังคมไทย บางครัง้ อยูใ่ นภาวะสับสน ขาดจุดยืนทีม่ น่ั คง
ถูกต้อง และแสดงบทบาทที่ขาดการนำ�เอาสาระที่มีคุณค่าจากหลักการทางศาสนา มาเป็นเครื่องประกอบ
ในการตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กำ�ลังเผชิญอยู่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สำ�รวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำ�รวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ทำ�การสำ�รวจ
ความคิดเห็นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2559 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 2,166 หน่วยตัวอย่าง การสำ�รวจ
อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”ด้วย
ความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค
จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำ�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 จากผลการสำ�รวจเมื่อถามถึงปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มี
ความรุนแรงในสังคมไทย พบว่า สถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย โดยประเด็นที่วิกฤต
มากที่สุดร้อยละ 20.73 คือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 19.30
คือปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม และร้อยละ 14.69 คือปัญหาจิตสำ�นึกสาธารณะ
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เมื่อถามถึงระดับความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย ในภาพรวมทุก ๆ ประเด็นตัวอย่าง มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ประเด็นความซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดมัน่ ในความถูกต้องต่อหน้าทีแ่ ละบุคคลทัว่ ไปความพอเพียงในการดำ�รงชีวติ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมา คือ ประเด็นความสามัคคี มีค่าเฉลี่ย 4.10 ประเด็นความกตัญญูและ
มีสมั มาคารวะ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ประเด็นความมีวินัยต่อตนเองและต่อสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.02 ประเด็นความ

มีจิตสำ�นึกในคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.01 ประเด็นการมีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ย 3.98 ประเด็น
การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.91 ประเด็นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
มีคา่ เฉลีย่ 3.90 และประเด็นความมีจติ อาสาพร้อมช่วยเหลือผูอ้ น่ื มีคา่ เฉลีย่ 3.89 ตามลำ�ดับ เมือ่ ถามถึง
5 อันดับของคุณธรรมทีเ่ ยาวชนไทยควรได้รบั การปลูกฝัง พบว่าส่วนใหญ่รอ้ ยละ 76.59 เห็นว่าควรปลูกฝัง
ด้านความมีระเบียบวินัยมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 75.35 ปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และร้อยละ
57.94 ปลูกฝังด้านความมีน�ำ้ ใจเอือ้ เฟือ้ /เผือ่ แผ่ เมือ่ ถามถึงคุณธรรมในการอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคมไทย
พบว่าส่วนใหญ่รอ้ ยละ 25.02 คือความสามัคคี รองลงมา ร้อยละ 20.82 คือความมีน�ำ้ ใจ/เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
และร้อยละ 18.79 คือความมีระเบียบวินัย
เมือ่ ถามถึงคุณธรรมในการอยูร่ ว่ มกันในประชาคมอาเซียน 3 อันดับ พบว่าอันดับที่ 1 ร้อยละ 68.47 
คือความมีวินัยเคารพในกติกาอาเซียนมากที่สุด อันดับที่ 2 ร้อยละ 59.19  คือความซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจต่อกัน และอันดับที่ 3 ร้อยละ 52.40 คือความสามัคคีของประชาชนอาเซียนและประเทศสมาชิก
อาเซียน เมื่อถามถึงสังคมไทยในปัจจุบันนี้ควรมีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร พบว่า
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.06 เห็นว่าควรมี เพราะร้อยละ 10.59 เพือ่ เป็นพืน้ ฐานทีด่ ใี นการพัฒนาสังคมภายใน
องค์กร ร้อยละ 8.40 เพื่อเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี และร้อยละ 8.01 เพื่อเป็นพื้นฐาน
ด้านคุณธรรมที่ดีต่อองค์กร เมื่อถามถึงสังคมไทยในปัจจุบันนี้ควรใช้เกณฑ์ด้านคุณธรรมประกอบการ
คัดเลือกคนเข้าเรียน/เข้าทำ�งาน/เข้ารับตำ�แหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.12 เห็นด้วย เพราะร้อยละ
21.24 เพื่อคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม ร้อยละ 14.22 เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำ�งาน และร้อยละ 5.98  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคคลากรที่ดีของ
ประเทศ เมื่อถามถึงรัฐบาลควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน 3 อันดับแรก พบว่าอันดับ 1
ร้อยละ 39.57 ความซื่อสัตย์สุจริต อันดับ 2 ร้อยละ 37.67 ความมีระเบียบวินัย และอันดับ 3 ร้อยละ
28.81 ความสามัคคี เมือ่ ถามถึงหลักคุณธรรม 3 ประการทีย่ ดึ เป็นหลักในการดำ�เนินชีวติ พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 64.54 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต รองลงมา ร้อยละ 36.93 ความมีน�ำ้ ใจ/เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และร้อยละ 30.01
ความมีระเบียบวินยั เมือ่ ถามถึงการมีสว่ นร่วมในการสร้างคุณธรรมในฐานะทีเ่ ป็นประชาชนชาวไทย พบว่า
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.16 จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รองลงมา ร้อยละ 15.19 จะเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ร้อยละ 15.05 จะมีน้ำ�ใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งผลการสำ�รวจยังคงสอดคล้องกับผลการสำ�รวจความคิดเห็น
ของประชาชน เรื่อง คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากผลการสำ�รวจสรุปได้ว่าปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ยังเป็นปัญหาวิกฤต
ทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทยทั้งสถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย ระดับ
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมประเด็นต่าง ๆ คุณธรรมทีเ่ ยาวชนไทยควรได้รบั การปลูกฝัง และเป็น
คุณธรรมที่รัฐบาลควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน สอดคล้องกับศูนย์สำ�รวจความคิดเห็น
“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ทีท่ �ำ การสำ�รวจเกีย่ วกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามเงือ่ นไข
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค จำ�นวน 1,251
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 พบว่าปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ ป็นปัญหาใหญ่ทส่ี ดุ
ของสังคมไทยระบุว่าเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ถึงร้อยละ 50.68 
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2.2 สถานการณ์ ปัญหา คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ท�ำ การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ ง และดำ�เนินการวิเคราะห์และจัดลำ�ดับความเสีย่ ง โดยกำ�หนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานทีจ่ ะใช้ในการประเมินความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/
ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้วนำ�ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทำ�ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน นอกจากนี้ได้ทำ�การ
วิเคราะห์ผลการกระทำ�ผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน/กล่าวโทษ ของกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบสาเหตุของ
การกระทำ�ผิดวินัยมากที่สุดของสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 3 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทำ�โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ จำ�นวน
ผู้กระทำ�ความผิดรวมทั้งสิ้น 190 คน จำ�แนกเป็น (1) การจัดหาพัสดุ จำ�นวน 99 คน (ร้อยละ 52.11)
(2) การจัดทำ�โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จำ�นวน 63 คน (ร้อยละ 33.16)
(3) การเบิกค่าตอบแทน จำ�นวน 18 คน (ร้อยละ 9.47) และ (4) การใช้รถราชการ จำ�นวน 10 คน
(ร้อยละ 5.26) จึงกำ�หนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำ�นวน 4 ประเด็นหลักที่พบ คือ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการจัดหาพัสดุ การจัดทำ�โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา การเบิกค่าตอบแทน และการใช้รถราชการ
จะเห็นได้ว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งหลายคนมองว่าไม่สำ�คัญเพราะ
คิดว่าไมใช่ปัญาของตนเอง หากมองย้อนกลับให้ดีแล้วจะเห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์
ทับซ้อน เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตเราอย่างมากเนื่องจากระบบคิดหรือวิธีคิดในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถ
แยกแยะได้ โดยมีวิธีคิดหรือทัศนคติที่ว่า “โกงกินบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้มีผลงานก็พอ” จึงดำ�เนินการ
คอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบเพือ่ ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง สังคมก็ยอมทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
เพื่อให้งานสำ�เร็จลุล่วง โดยไม่คำ�นึงถึงความถูกต้องชอบธรรม และมีแนวโน้มจะเลวร้ายลงเป็นลำ�ดับ
ส่งผลให้ความมีคุณธรรมในสังคมปัจจุบันลดน้อยลง อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 กำ�หนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำ�นึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการป้องกัน
การทุจริต โดยผูบ้ ริหารเป็นแบบอย่างของความซือ่ สัตย์สจุ ริต สืบทอดทายาทสุจริต บริหารงานอย่างโปร่งใส

ตามหลักธรรมาภิบาล และผ่านกระบวนการปรับฐานความคิดของบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถ
แยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากเรือ่ งส่วนรวม สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
ในองค์กร
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนมนุษย์
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในรัชการที 9 
่ เป็นหลักนำ�ทาง โดยปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ งี ามให้บคุ ลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ใี นทุกระดับของหน่วยบริการด้วยการเน้นระบบ
คุณธรรม ระบบความสัมพันธ์แนวราบ ระบบวัฒนธรรม ความเรียบง่าย มีความสมานฉันท์ การบริหาร
จัดการอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและการทำ�ความดี สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
การดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาพบว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2550-2554) มีผลการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน ชีใ้ ห้เห็นถึงแนวโน้มทีด่ ใี นการให้ความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการประสานงานตรวจเยี่ยม ตลอดจนผลักดันการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นตัวชี้วัด
ในแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ในช่วงของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชีใ้ ห้เห็น
ถึงแนวโน้มของการให้ความสำ�คัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข อย่างครอบคลุม
ในยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (2) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข
และ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสาธารณสุข
และทุกภาคส่วนของสังคม พบว่าเครือข่ายชมรมจริยธรรมส่วนใหญ่รบั รูเ้ กีย่ วกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) อยู่ในระดับสูง มีการดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อย่างครอบคลุมในยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อ
การสร้างความเข้มแขงของเครือข่ายชมรมจริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีการผลักดัน ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำ�เนินการในเรื่องหน่วยงานคุณธรรม เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการ
บริการและการบริหารที่มีคุณภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์จากคุณภาพการให้บริการ และเป็นปทัสถาน
ของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งการประกาศนโยบายด้านองค์กรภายใต้นโยบาย
การกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ด้วยการส่งเสริมมุ่งมั่นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นหน่วยงานแบบอย่างที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรม
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2.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม/อุปสรรค ในการส่งเสริมคุณธรรม  
       ในกระทรวงสาธารณสุข
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) มีความจำ�เป็น
ต้องคำ�นึงถึงบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล ทีจ่ ะส่งผล
ต่อการกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ และศักยภาพการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทำ�แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้ทำ�การวิเคราะห์ SWOT
Analysis 4 ด้าน ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม/อุปสรรค ดังรายละเอียด
2.3.1 จุดแข็ง (Strengths)
(1) สังคมกระทรวงสาธารณสุข ยึดเหนีย่ ว 3 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขให้เกาะเกีย่ วอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำ�เนินชีวิตบนทางสายกลาง
(2) นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และ
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
(3) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ส่งเสริม
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข
(4) ส่วนราชการระดับกระทรวง มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการระดับกรม มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมจริยธรรม
ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
(5) กระทรวงสาธารณสุข มีภาคีเครือข่ายหน่วยระดับจังหวัด ที่ขับเคลื่อนงานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมทุกหน่วยงาน
(6) มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประสาน
งานตรวจเยี่ยม ตลอดจนผลักดันการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นตัวชี้วัดในแผนการตรวจ
ราชการกรณีปกติ
(7) กำ � หนดให้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามคำ � รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มิติภายใน มิติการพัฒนาองค์การ หน่วยงานขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ชื่อตัวชี้วัดคือ ระดับความสำ�เร็จในการดำ�เนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
(8) เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือ
ประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำ�สู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of
Public Health)
(9) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม “MOPH” โดยมุ่งหวังว่าเมื่อ
ค่านิยม “MOPH” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมายการทำ�งานจะเป็น
อย่างไรก็จะประสบความความสำ�เร็จ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน

2.3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
(1) การขาดงบประมาณการดำ�เนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ในลักษณะบูรณาการ
(2) ความอ่อนแอเชิงวัฒนธรรมและวีชีวิตแบบไทยๆ อันเนื่องมากจากลักษณะสังคมไทย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดการกล่อมเกลาทางสังคม และการหล่อหลอมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความอ่อนแอ
ทางวัฒนธรรมทำ�ให้ขาดจุดยืน ขาดการใคร่ครวญในการรับหรือไม่รับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบ เกิดความ
สับสนในการดำ�เนินชีวิตที่เหมาะสมและที่พึงประสงค์
(3) ระบบอุปถัมภ์ที่แผ่กระจายในวงกว้างในสังคมไทยและสังคมกระทรวงสาธารณสุข
เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรมในมิตติ า่ งๆ นำ�ไปสูผ่ ลในทางลบต่อ
ระบบคุณธรรม
(4) ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ความเสีย่ ง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ยังคงเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างๆ
2.3.3 โอกาส (Opportunities)
(1) มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) กระทรวงสาธารณสุข นำ�แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับ
(3) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้น
การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ส่งเสริม
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข
(4) ปลูกฝังและเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking) นำ�สู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม
(Moral Ministry of Public Health)
(5) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง จึงเป็นโอกาสในการประบปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน เพื่อผลการประเมินเฉลี่ยจะอยู่ในระดับสูงมาก
(6) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลือ่ นค่านิยม “MOPH” ให้ฝงั อยูใ่ นจิตวิญญาณ
ของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมายการทำ�งานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำ�เร็จ
ร่วมถ่ายทอดจากผู้นำ�สู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน
2.3.4 ภาวะคุกคาม/อุปสรรค (Threats)
(1) กระแสบริโภคนิยม และการโฆษณาชวนเชื่อกำ�ลังเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม
ของคนในสังคมไทย
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(2) กระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของคนในสังคมไทย ทำ�ให้รากเหง้าความเป็นไทยหลายประการได้รบั ผลกระทบถูกลดคุณค่าและถูกเปลีย่ นแปลง
โดยเฉพาะขนบธรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยกำ�ลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก ส่งผลให้คนรุ่นใหม่
ต่างยึดติดกับค่านิยมของต่างชาติ แล้วลอกเลียนแบบ ทำ�ให้ละเลยความเป็นไทย
(3) ความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน แม้จะมีผลกระทบเชิงบวก
ในเรือ่ งความสะดวกสบาย แต่สง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อการยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมไทย
(4) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาสำ�คัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและ
การส่งเสริมคุณธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ฝังรากลึกกับวิถีชีวิตของคนในสังคม
มายาวนาน หรือกล่าวได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทยไปแล้ว ส่งผลให้สงั คมยอมทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
เพือ่ ให้งานสำ�เร็จลุลว่ ง มีวธิ คี ดิ หรือทัศนคติทว่ี า่ “โกงกินบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้มผี ลงานก็พอ” โดยไม่ค�ำ นึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรม
โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้วา่ กระทรวงสาธารณสุข มีจดุ แข็งคือมีศกั ยภาพภายในสูง แม้จะมีจดุ อ่อน
ให้ได้เห็นจึงเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในขณะเดียวกันแม้ว่าในสังคมไทยจะมีภาวะคุกคาม/อุปสรรค
อยูบ่ า้ ง แต่กระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสในการส่งเสริมคุณธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข และปลูกฝังและเสริมสร้างระบบฐานคิด
การยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ”
(Digital Thinking) และค่านิยม MOPH

แผนแม่บท
ส่งเสริม
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๓
ส่วนที่

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

และยุทธศาสตร์

แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
3.2 เป้าประสงค์ (Goal)
คุณธรรมนำ�การพัฒนาตน คน งานอย่างยั่งยืน
3.3 พันธกิจ (Mission)
(1) พัฒนาระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
(2) พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
(3) พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(4) ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม
3.4 วัตถุประสงค์หลัก (Objective)
(1) เพื่อวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวง
สาธารณสุข และมีความยั่งยืน
(3) เพือ่ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม
(4) เพื่อส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม
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3.5 ตัวชี้วัด (Key performance Indicators)
3.5.1 ระยะสั้น กำ�หนดกรอบเวลา ปี 2560-2561 (1 ปี)
(1) ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
(2) ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

(3) ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
(4) ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90
3.5.2 ระยะปานกลาง กำ�หนดกรอบเวลา ปี 2560-2564 (5 ปี)
(1) พัฒนาความรูใ้ ห้บคุ คลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
(๒) หน่วยงานเป้าหมายตามคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ร้อยละ ๘๐
(๓) ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90
(๔) ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รบั การพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม ร้อยละ 100
(๕) บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
3.6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย
3 ยุทธศาสตร์หลัก และแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3

วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา
วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ
วางระบบรากฐานการใช้ วั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ดี ง ามและ
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นฐานในการเสริม
สร้างคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผูน้ �ำ หน่วยงานและสร้างเสริมแกนนำ�แบบอย่างในการบริหารทีเ่ น้นการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 สร้ า งที ม แกนนำ � แบบกั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการเสริ ม สร้ า งองค์ ก ร
คุณธรรม
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กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และทักษะการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมทั้งบุคคล
หน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนา และการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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แผนการนำ�
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ของสถาบันการศึกษา
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก

กลยุทธ์ที่ 2
วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ของส่วนราชการ

แนวทางการดำ�เนินการ
1.

พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยบรรจุ
เรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย
4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา ในหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร ให้ลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์แบบ
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดย
บรรจุเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ป้องกันการทุจริต ในหลักสูตรเพือ่ พัฒนา
ให้นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก และผู้บริหาร สามารถปรับ
ฐานความคิด (Mind set) การยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
3. ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด
สถาบันพระบรมราชชนก สร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม

1.

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
สถาบันพระบรมราชชนก
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   ในสังกัด
- วิทยาลัยการสาธารณสุข
   สิรินธรในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   ในสังกัด
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
   ในสังกัด
- วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   ในสังกัด
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
   ในสังกัด
- วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “การ กลุ่มพัฒนาบุคลากร
เป็นข้าราชการที่ดี”
ในโครงการ สถาบันพระบรมราชชนก
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ โดย
บรรจุเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ป้องกันการทุจริต ในหลักสูตรเพื่อ
ให้ข้าราชการใหม่ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด
(Mind set) การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ
2. กำ�หนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีหน้าที่ส่งเสริมบุคลากร
สาธารณสุขโดยปลูกและปลุกจิตสำ�นึก
ความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความรับผิด
ชอบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ตำ�แหน่ง หน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่ ว นรวมของประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า
ประโยชน์สว่ นตัว ไม่กระทำ�การอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม โดยนำ�ระบบ
เลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบ
เลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้
เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน และ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4
ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
3. ส่งเสริมให้ขา้ ราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทุกระดับในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ
ของทุกส่วนราชการ จรรยาวิชาชีพของ
ทุกวิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ ประกอบด ้ ว ย
พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา และค่านิยม
ของบุ ค ลากรกระทรวงสาธารณสุ ข
“MOPH”
๔. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบคุ คลทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรม โดยการให้รางวัลเพื่อเป็น
การยกยอ่ งผลจากการประกอบคุณงาม
ความดี เป็นตัวอย่าง แก่บุคคลอื่น
ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่ า ง
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี

แผนแม่บท 24
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง   
   สาธารณสุข
- หน่วยงานของรัฐภายใต้กำ�กับ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  สาธารณสุขทุกแห่ง
- องค์การมหาชนทุกแห่ง
- รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

- ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
   กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)

กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ
๕.

ส่งเสริม สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการขอรับบริการตามคู่มือ
ประชาชน (พระราชบัญญัติการอำ�นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) โดยให้
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
ดังกล่าวในคูม่ อื สำ�หรับประชาชน รวมถึง
ปลูกฝังจิตสำ�นึกและการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชน ให้มีค่านิยมเรื่องการ
รอคิ ว ในการดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอน
ของทางราชการ และการไม่ให้สินบน
เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย
และระบบคุณธรรมแก่ขา้ ราชการพลเรือน
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และเจ้า หน ้ า ที ่ ข องรั ฐ
ทุก ประเภท
7. พัฒนาระบบการบริหารบุคคล ให้โปร่งใส
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามกฎ
ระเบียบที่ถูกต้อง โดยระบบการสรรหา
คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย ต้องโปร่งใส
เป็นธรรม ปราศจากการใช้ดุลยพินิจ
มี ห ลั ก ฐานการพิ จ ารณาที่ ป รากฏเป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรชั ด เจนเปิ ด เผยได้
เพื่ อ ให้ ร ะบบราชการสามารถคั ด สรร
ได้ทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และ
ศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติราชการ
๘. พัฒนาให้ทกุ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้ทกุ ขัน้ ตอน
ของระบบราชการมี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีความ
ซือ่ สัตย์ กล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และ
มีประสิทธิภาพ

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขทีม่ กี ารให้บริการอนุมตั ิ
อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอำ � นวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
   ระบบการบริหารบุคคล

- ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
   กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กลยุทธ์
9.

10.

11.

1.
กลยุทธ์ที่ 3
วางระบบรากฐาน
การใช้วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามและ
๒.
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ         
พระมหากษัตริย์ เป็นฐาน
ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม

แผนแม่บท 26
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมาย - กองกฎหมาย
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายตามหลั ก นิ ติ ธ รรม    สำ�นักงานปลัดกระทรวง
หลักคุณธรรม และจริยธรรม และส่งเสริม    สาธารณสุข
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น - กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จริงจัง และเคร่งครัด โดยต้องดำ�เนิน    สำ�นักงานปลัดกระทรวง
การลงโทษบุ ค คลที่ ก ระทำ � ความผิ ด    สาธารณสุข (กลุม่ เสริมสร้างวินยั
อย่างจริงจัง
   และระบบคุณธรรม)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับ
   เรื่องการเสริมสร้างวินัยและ
   ระบบคุณธรรม
ส่งเสริมให้มสี อ่ื สร้างสรรค์ และหลากหลาย - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ป ลู ก ฝั ง    สำ�นักงานปลัดกระทรวง
คุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย    สาธารณสุข (สำ�นักสารนิเทศ)
สุจริต จิตอาสา” และความรู้ถึงอันตราย - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข
ที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นำ � ค่ า นิ ย มของบุ ค ลากรกระทรวง - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สาธารณสุข “MOPH” มาเป็นบรรทัดฐาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทางคุ ณ ธรรมในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
   สาธารณสุข
ส่งเสริมให้บคุ ลากรกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง
ร่วมกิจกรรมและวันสำ�คัญทางศาสนา - กองกลาง สำ�นักงานปลัด
   กระทรวงสาธารณสุข ดำ�เนินการ
ได้แก่
   งานพิธีการและพิธีกรรม
(2.1) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
   ทางศาสนา
(2.2) สวดมนต์ข้ามปี
- สถาบันพระบรมราชชนก
(2.3) วันมาฆะบูชา
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
(2.4) วันวิสาขบูชา
(2.5) วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ดำ � เนิ น กา รต า มแ น วทา ง ข อ ง
กรมการศาสนากำ � หนดในแต่ ล ะ
(2.6) กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
กิจกรรมวันสำ�คัญทางศาสนา และ
       พระมหากษัตริย์
ประสานทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
(2.7) อื่นๆ
และนำ�หลักคำ�สอนไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุ ข ดำ � เนิ น การ
และรวบรวมรายงานผลการดำ�เนินงาน
ไปยังกรมการศาสนา
ส่วนภูมิภาค
ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข รวบรวมรายงานผล       
การดำ � เนิ น งานไปยั ง สำ � นั ก งาน      
วัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง
แนวทางการดำ�เนินการ

กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข
- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข

๓. กำ � ห น ด ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา และกิจกรรมและวันสำ�คัญ
ทางศาสนา
4. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และ
มีความสุข บนฐานการดำ�เนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
รากฐานวัฒนธรรมไทย
5. สนับสนุนการดำ�รงชีวติ ตามวิถวี ฒ
ั นธรรม - สถาบันพระบรมราชชนก
ไทยที่ดีงาม ได้แก่ มีความเอื้ออาทร    (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
รักและแบ่งปัน มีจิตอาสาปฏิบัติตาม - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ประเพณีทด่ี งี ามของไทย มีการถ่ายทอด    สาธารณสุข
ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สู่ ก ารปฏิ บั ติ      
ในชีวิตประจำ�วันของคนไทย
6. จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยหลั ก - สถาบันพระบรมราชชนก
ทางศาสนาที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลนั บ ถื อ และ    (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
ติดตามประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข

27

แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ

กลยุทธ์ที่ 1
1.
สร้างและพัฒนา
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ เ ป็ น
องค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
แผนแม่บท 28
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงาน
คุณธรรม จริยธรรม ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและร่วมเป็น
เครือข่ายขับเคลือ่ นกระบวนการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมทั้ ง ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
หน่วยงานกำ�หนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาองค์กร โดยส่งเสริมให้บคุ ลากร
ทุ ก ระดั บ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก
คุณธรรมและจรรยาบรรณ โดยมี
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาและฝึ ก อบรม  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษา
และฝึกอบรมในสังกัดดำ�เนินงานตาม
แนวทางการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมของ
สถานศึกษา
กำ�หนดแนวทาง นโยบาย หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
ตามบทบาทภาระหน้าที่หน่วยงาน
กำ�หนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินกิจกรรม
เพื่ อ ดำ � เนิ น การสู่ อ งค์ ก รคุ ณ ธรรม/      
โรงพยาบาลคุณธรรม
กำ�หนดแผนเงิ นเพื่อเป็ นปั จจั ย เอื้อ ต่ อ
การพัฒนา องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม
กำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้การนิเทศที่เสริมสร้าง
(empowerment) การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา
องค์กร คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการกำ�หนดการองค์กร
คุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข

กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มีก ารดำ � เนิ น
การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมโดยจั ด ประชุ ม
ชี้แจงทำ�ความเข้าใจแนวทางการดำ�เนิน
งานองค์ ก รคุ ณ ธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
หน่วยงานคุณธรรม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
งานคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมระดั บ จั ง หวั ด
ระดับเขตสุขภาพ ผู้นิเทศงาน และ
วิทยากรกระบวนการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน/องค์ ก รให้ มี
ศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ นำ � การเรี ย นรู้
ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน
คุณธรรม โดยเป็นแกนนำ�ทำ�หน้าที่
ถอดบทเรี ย นและสะท้ อ นคิ ด เพื่ อ ปรั บ
เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมในบริบทต่างๆ ด้วยการกำ�หนด
แผนเงินควบคูก่ บั แผนงานโครงการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การขยายงาน
ในหน่ ว ยงานที่ เริ่ ม ดำ � เนิ น การให้ เ กิ ด
ความต่ อ เนื่ อ งและเปิ ด โอกาสการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยโครงการศึกษา         
ดูงานการจัดการสัมมนาการถ่ายทอด
เชิ ง การจั ด การความรู้ แ ละนำ � การ
จั ด การความรู้ ม าใช้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อให้เกิดความผูกพันและรับผิดชอบ
ตามภารกิ จ ที่ กำ � ลั ง ดำ � เนิ น การไปสู่
องค์กรคุณธรรม
จัดทำ�คู่มือ/แนวทางการดำ�เนินการและ
การประเมินผลระดับบุคคล/หน่วยงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมในการวางแผนพัฒนา
ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ จิ ต บริ ก าร
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

29

แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ

กลยุทธ์ท่ี 2
1.
ส ร้ า ง ผู้ นำ � ห น่ ว ย ง า น
และสร้ า งเสริ ม แกนนำ �
แบบอย่างในการบริหาร            
ที่เน้นการพัฒนาองค์กร 2.
คุณธรรมอย่างมีสว่ นร่วม
3.
4.

5.

6.
กลยุทธ์ท่ี 3
สร้างทีมแกนนำ�
แบบกัลยาณมิตรเพือ่
ขับเคลือ่ นการเสริมสร้าง
องค์กรคุณธรรม

แผนแม่บท
ส่งเสริม

30

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา            
ผู้ บ ริ ห ารด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดย
ให้มรี ะยะเวลายืดหยุน่ ให้เลือกเข้ารับ  การ
อบรมอย่างทัว่ ถึงอย่ างน้อย 1 หลักสูตร
สอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมในโครงการอบรมผู้ บ ริ ห าร
ทุกหลักสูตร
ติดตามผลการบูรณาการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารที่เป็นผลมาจาก
การฝึกอบรม
เร่ ง สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง       
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าสู่
การเป็นผู้นำ�/ผู้บริหาร และแสดงภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเป็นแบบอย่างทีด่ ดี ว้ ยการเผยแพร่
ช่องทางการประชุมสัมมนา สิ่งพิมพ์
ของทางราชการผ่ า นสั ง คมออนไลน์
เว็บไซต์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
พัฒนาการจัดทำ�ฐานข้อมูลประวัตผิ ลงาน
บุคคลดีเด่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยกั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
อย่างเป็นระบบ

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ผู้นำ�/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
   คุณธรรมและจริยธรรมของ
   หน่วยงาน
- แกนนำ�กัลยาณมิตร
กลยุทธ์ท่ี 4
1. การกำ � หนดแผนปฏิ บั ติ ก าร/ปฏิ ทิ น - สถาบันพระบรมราชชนก
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม    (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
พัฒนาองค์ความรู้
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ด้านการพัฒนาคุณธรรม
   สาธารณสุข
องค์กรคุณธรรม และ
ทักษะการบริหารจัดการ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกระกระบวนการ
เรียนรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีการมี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และการแสดง
ความคิดเห็นที่สร้างสมานฉันท์
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ค่ า นิ ย มการ
ยอมรับความจริง ความเสมอภาคและ
การชี้แจงข้อเท็จจริงในที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินการ

กลยุทธ์ที่ 1
1.
สร้ า งนวั ต กรรมด้ า น
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และการพั ฒ นาองค์ ก ร
คุ ณ ธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

2.

3.

กลยุทธ์ที่ 2
1.
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ       
การขยายความร่วมมือ 2.
กับภาคส่วนอื่นๆ

สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานในการ
สร้ า งผลงานด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เช่น การสร้างหลักสูตร การอบรม
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาองค์กร จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ผลงานดี เ ด่ นด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพือ่ ให้เกิดแนวทางการปฏิบตั ิ
ทีด่ ี การยอมรับและขยายผลอย่างต่อเนือ่ ง
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ช่ อ งทางเพื่ อ
พัฒนา สร้างสรรค์ ประกาศคุณความดี
กับบุคคล/หน่วยงานที่สรรสร้างความ
ดีความงามแก่ประโยชน์ส่วนรวมในรูป
แบบต่างๆ เช่น การสัมมนาวิชาการ
ประจำ�ปี การมอบประกาศเกียรติคุณ
เป็นต้น
การรวบรวมองค์ ค วามรู้ จ ากผลงาน   
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รซึ่ ง ขั บ เคลื่ อ นอย่ า ง
เป็นระบบโดยใช้ รูป แบบการวิ จัย หรื อ      
การจั ด การความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ      
โดยถอดบทเรียน เพื่อการสร้างข้อมูล
เชิงประจักษ์ และมีการพัฒนาต่อยอด
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่ส่งผลลัพธ์
ต่อองค์กร
สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานเครื อ ข่ า ย
คุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้เป็นค่านิยม/
วัฒนธรรมองค์กร
ส่ง เสริมกิ จกรรมแกนนำ � กั ล ยาณมิ ต ร
หรือกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย
เพื่อขยายผล

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข

- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้ า นองค์ ก รคุ ณ ธรรม/
โรงพยาบาลคุ ณ ธรรม  
ทัง้ บุคคล หน่วยงานต้นแบบ
อ ง ค์ ก ร ส นั บ ส นุ น
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้
การพัฒนา และการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

แผนแม่บท 32
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แนวทางการดำ�เนินการ
3. สร้ า งรู ป แบบความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณธรรมกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่
และเครื อ ข่ า ยกั ล ยาณมิ ต รทั้ ง ในและ
ต่างประเทศผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
เช่น การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4. การกำ � หนดแนวทางความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงาน/ภาคส่วนอืน่ ๆทีม่ งุ่ เน้นคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความ
ยินดีต่อพฤติกรรมของคนดีหรือผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ/ส่วนรวม
6. การวางแผนจัดระบบการคัดเลือกคนดี
และผลงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใส
ยุติธรรม
1. การนำ � ระบบสารสนเทศมาใช้ ใ น         
การบันทึกและรวบรวมข้อมูลบุคลากร
และหน่ ว ยงานด้ า นองค์ ก รคุ ณ ธรรม/
โรงพยาบาลคุ ณ ธรรมและเผยแพร่
ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะสามารถเข้ า ถึ ง
ข้อมูลได้โดยง่าย
๒. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทำ�ทำ�เนียบ
บุคลากร หน่วยงานต้นแบบองค์กร
ส นั บ ส นุ น ท รั พ ย า ก ร ก า ร เรี ย น รู้
แผนการพั ฒ นาองค์ ก รคุ ณ ธรรม/        
โรงพยาบาลคุณธรรม แผนการจัดการ
ความรูด้ า้ นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมอย่างเป็นระบบมีการเผยแพร่
และขยายผลอย่างต่อเนื่อง
3. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับองค์กร
ที่ ส นั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการพั ฒ นา
ด้ า นองค์ ก รคุ ณ ธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

- สถาบันพระบรมราชชนก
   (แก้วกัลยาสิกขาลัย)
- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สาธารณสุข

3.7 ผลที่ได้รับจากแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564)
(1) ระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
(2) เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม และบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น
(3) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ ค่า
นิยมหลัก MOPH เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ น้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต ดำ�รงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม มีความสุขอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
(4) กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่หน่วยงานอื่น
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนผังแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ คุณธรรมนำ�การพัฒนาตน คน งานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
(๑) พัฒนาระบบรากฐาน (๒) พัฒนาหน่วยงานใน
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมให้ มี สังกัดกระทรวสาธารณสุข
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
เป็นองค์กรคุณธรรม/        
โรงพยาบาลคุณธรรม

(๓) พัฒนาเครือข่าย
(๔) ส่งเสริมให้กระทรวง
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมใน สาธารณสุข เป็นแบบอย่าง
กระทรวงสาธารณสุข ให้ ทีด่ ดี า้ นการส่งเสริมคุณธรรม
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์หลัก
(๑) เพื่อวางระบบรากฐาน (๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมใน ในระบบการบริหารจัดการ
กระทรวงสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมใน
กระทรวงสาธารณสุขและ     
มีความยั่งยืน

(๓) เพื่อสร้างและพัฒนา (๔) เพือ่ ส่งเสริมให้กระทรวง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขเป็นแบบอย่าง  
สาธารณสุขให้เป็นองค์กร ทีด่ ดี า้ นการส่งเสริมคุณธรรม
คุ ณ ธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

ยุทธศาสตร์
(๑) วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสุข

(๒) สร้างและพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
สาธารณสุขให้เป็นองค์กร คุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

(๓) ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้
เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

ผลที่ได้รับ
(๑) เกิดองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม และ
บุ ค คลต้ น แบบในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่ม
มากขึ้น

แผนแม่บท
ส่งเสริม
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

(๒) มีระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสุข
ทีม่ คี วามเข้มแข็งและยั่งยืน

(๓) บุคคลากรกระทรวง
สาธารณสุข มีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องดีงาม โดยปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา
น้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิต ดำ�รงไว้ซึ่งวิถีทาง
วัฒนธรรม มีความสุขอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

(๔) กระทรวงสาธารณสุข
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการส่งเสริมให้เป็น
องค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
แก่หน่วยงานอื่น

๔
ส่วนที่

การขับเคลื่อนการกำ�กับติดตามและประเมินผล

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

บทที่ ๔
การขับเคลื่อน การกำ�กับติดตามและประเมินผล
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
4.1 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
บู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม        
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559-2560) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม
16 หน่วยงาน ประกอบด้วย

แผนแม่บท
ส่งเสริม
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

1. ส่วนราชการระดับกรม หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
1.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.2 กรมควบคุมโรค
1.3 กรมอนามัย
1.4 กรมการแพทย์
1.5 สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.6 กรมสุขภาพจิต
1.7  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1.8  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.9  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. หน่วยงานของรัฐภายใต้กำ�กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2.1 สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2.3 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3. องค์การมหาชน
3.1 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
3.2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3.3 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
4. รัฐวิสาหกิจ
- องค์การเภสัชกรรม

ส่วนราชการ
ระดับกรม หรือ
มีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่ง

หน่วยงานของรัฐ
ภายใต้ก�ำ กับ
รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข

องค์การมหาชน

รัฐวิสาหกิจ

4.2 การกำ�กับติดตามและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
การกำ�กับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสำ�เร็จอย่างต่อเนื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์
และผลการดำ�เนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานติดตามความก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มีกลไกการกำ�กับติดตามและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กำ�กับของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการกำ�กับติดตาม การประเมินผล การประสานงานภาคี
เครือข่ายเพือ่ ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม การบริหารจัดการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สูก่ ารปฏิบตั ิ และรายงานผลเสนอคณะอนุกรรมการกำ�กับติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำ�ดับ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
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ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กำ�กับของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รายงานผลเสนอคณะอนุกรรมการกำ�กับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำ�ดับ ภายใน 30 วัน หลังจากสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602564 ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้สรุปผลการดำ�เนินงานตลอด
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะเวลา 5 ปี และ
นำ�เสนอผล ตลอดจนจัดทำ�แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 ต่อไป
4.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
จากทิศทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2560) เน้นการพัฒนา
และยกระดับจิตใจของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม รวมทัง้ ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม โดยจัดทำ�
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานตามบริบทของหน่วยงานนั้น และต้องดำ�เนินการให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กร
คุณธรรมอย่างยั่งยืน
4.4 แนวทางการขับเคลื่อน
ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔)
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔)
มีขั้นตอนในการดำ�เนินงานเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ ๑-5 และเกณฑ์การประเมินระดับความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม ดังแผนผังการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) ดังนี้

แผนแม่บท
ส่งเสริม

38

คุณธรรม
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ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ลำ�ดับที่
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ ๒
แบบฟอร์มที่ ๓
แบบฟอร์มที่ ๔
แบบฟอร์มที่ ๕
เกณฑ์การ
ประเมิน

เรื่อง
ตัวอย่าง การแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน
แผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมระดั บ หน่ ว ยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐-2564
(ทุกปี รวม 5 ปี)
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564
(ทุกปี รวม 5 ปี)
รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี)
รายละเอียดขององค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดั บ ความสำ � เร็ จ ในการดำ � เนิ น การเป็ น หน่ ว ยงาน
คุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
แก้วกัลยาสิกขาลัย
สถาบันพระบรมราชชนก
แก้วกัลยาสิกขาลัย
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ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนผังการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ระดับนโยบาย
1. คณะอนุกรรมการกำ�กับติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
3. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย
4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย

ระดับปฏิบัติการ
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
2. คณะทำ�งานจัดทำ�และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะทำ�งานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 1)
จัดทำ�แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
บูรณาการทำ�งานร่วมกับแผนอื่นๆ เชื่อมโยงกับแผนงานตามภารกิจของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามบริบทของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 2)

n

n

n
n
n
n

n

n
n

การขับเคลื่อน
ดำ�เนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับ หน่วยงาน
เน้นสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖๐
เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมตามภารกิจ (ตามเกณฑ์การประเมิน)
ติดตามผลและรายงานผล
ติดตามผลประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 3)
ดำ�เนินการทุกปี รวม 5 ปี
รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 4)
รายละเอียดหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามแบบฟอร์มที่ 5)
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการกำ�กับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
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คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี

ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที 1 
่ การแต่งตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�และขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม
ระดับหน่วยงาน
คำ�สัง่ ............(ชือ่ องค์กร หน่วยงาน)
ที.่ .............../๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม................. (ชื่อองค์กร หน่วยงาน)
....................................
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ�แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑   
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม................. (ชื่อองค์กร หน่วยงาน) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะคณะทำ�งานจัดทำ�และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม.................(ชื่อองค์กร หน่วยงาน) โดยมีองค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ .................................................................................... ประธานคณะทำ�งาน
๑.๒ .................................................................................... รองประธานคณะทำ�งาน
๑.๓ .................................................................................... คณะทำ�งาน
๑.๔ ................................................................................... คณะทำ�งาน
๑.๕ ................................................................................... คณะทำ�งาน
๑.6 เจ้าหน้าที่องค์กร หน่วยงาน .
คณะทำ�งานและเลขานุการ
๑.7 เจ้าหน้าที่องค์กร หน่วยงาน
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.8 เจ้าหน้าที่องค์กร หน่วยงาน
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อำ�นาจหน้าที่
2.1 ให้คณะทำ�งานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
ภายในองค์กรหน่วยงาน กับทั้งกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
2.2 จัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.................(ชื่อองค์กร หน่วยงาน) และดำ�เนินการ
ขับเคลือ่ นแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม................. (ชื่อองค์กร หน่วยงาน) ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน
2.3 ดำ�เนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายพร้อมทั้ง
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...................เดือน................................พ.ศ......................
..............................................
(................................................)
ผู้บริหารของ......................(ชื่อองค์กร หน่วยงาน)
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แบบฟอร์มที ๒ 
่ แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี)
ชือ่ หน่วยงาน...........................................................................สถานทีต่ ง้ั ..................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน.....................................................................โทร.............................................................................................
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัด
ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐
๑.
๒.
๓.

จำ�นวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จำ�นวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จำ�นวนประชาชน
เป้าหมาย

จำ�นวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำ�เนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ....................................โครงการ
จำ�นวนงบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการในปี ๒๕๖๐ รวม..................................บาท
• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำ�นวน ..................................บาท
• จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำ�นวน...............................บาท
เป้าหมายในปี ๒๕๖๐ 
• จำ � นวนบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ไ ด้ รั บ การอบรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำ�นวนรวม……..คน
• จำ�นวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำ�คัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม………………….แห่ง
• จำ�นวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์………………….แห่ง
• จำ�นวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์…………….คน
• จำ�นวนองค์กรคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ต้นแบบในเครือข่าย รวม ..........แห่ง
ระยะเวลาที่ดำ�เนินการ ......................เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำ�เนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/
องค์กร หน่วยงาน
• …………………………..
• ……………………………..
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำ�เนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์/
โครงการ
๑) ยุทธศาสตร์.......
  ๑.๑  โครงการ/
กิจกรรม......
๒) ยุทธศาสตร์.......
  ๒.๑  โครงการ/
กิจกรรม......

แผนแม่บท 42
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓) ยุทธศาสตร์.......
  ๓.๑  โครงการ/
กิจกรรม......
รวม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค.-ธ.ค.๕๙)

(ม.ค.-มี.ค.๖๐)

(เม.ย.-มิ.ย.๖๐)

(ก.ค.-ก.ย.๖๐)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที ๓ 
่ การติดตามประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี)
ชือ่ หน่วยงาน...........................................................................สถานทีต่ ง้ั ..................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน.....................................................................โทร.............................................................................................
จำ�นวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ....................................โครงการ
จำ�นวนงบประมาณทีใ่ ช้ด�ำ เนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวม ..................................บาท
•  จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำ�นวน ..................................บาท
•  จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำ�นวน...............................บาท
ผลสำ�เร็จ
โครงการ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

ระยะเวลาทีด่ �ำ เนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

(ต.ค.-ธ.ค.๕๙)

(ม.ค.-มี.ค.๖๐)

(เม.ย.-มิ.ย.๖๐)

(ก.ค.-ก.ย.๖๐)

ผลการ
ดำ�เนินการ

๑
๒
๓
๔

๕

หมายเหตุ :
ผลสำ�เร็จเชิงปริมาณ คือ จำ�นวนคน จำ�นวนหน่วยงาน จำ�นวนชุมชน
ผลสำ�เร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลที่ได้จากการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร
หน่วยงานในปี ๒๕๖๐
• จำ � นวนบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ไ ด้ รั บ การอบรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำ�นวนรวม……..คน
• จำ�นวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำ�คัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม………………….แห่ง
• จำ�นวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์………………….แห่ง
• จำ�นวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
…………….คน
• จำ�นวนองค์กรคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ต้นแบบในเครือข่าย รวม ..........แห่ง
ระยะเวลาที่ดำ�เนินการ ......................เดือน
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แบบฟอร์มที ๔ 
่ รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี)
ชือ่ หน่วยงาน...........................................................................สถานทีต่ ง้ั ..................................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน.....................................................................โทร.............................................................................................
ผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ระดับ หน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี)
ตัวชีว้ ดั ผลสำ�เร็จ
1.   แต่งตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ�และขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน ....
2.   จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน .... ประจำ�ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564
(ทุกปีรวม 5 ปี)
3.   สร้างความรูค้ วามเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1   
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน .... ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 (ทุกปีรวม 5 ปี) ให้แก่บคุ ลากรและเครือข่าย
4.   มีการกำ�หนดเป็นนโยบายสำ�คัญ โดยสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม (ยึดหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถวี ฒั นธรรมไทย) ลงในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานในสังกัด ตามความเหมาะสม
5.   มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้น
6.   มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดำ�เนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด
7.   มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
8.   มีหน่วยงาน/องค์กรในเครือข่าย ให้ความสำ�คัญกับการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น
9.   มีหน่วยงานในเครือข่าย ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
10. มีบคุ ลากรและประชาชนกลุม่ เป้าหมายในสังกัด เข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11. มีเครือข่าย ได้รบั การพัฒนาให้เป็น หน่วยงานคุณธรรม/โรรงพยาบาลคตุณธรรมต้นแบบ

แผนแม่บท
ส่งเสริม

44

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

การดำ�เนินงาน
มี/ทำ�

ไม่ม/ี ไม่ท�ำ

จำ�นวน

ผลการดำ�เนินงาน หมายเหตุ

แบบฟอร์มที ๕ 
่ รายละเอียดของหน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมในสังกัด………………
จำ�นวนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมในเครือข่าย   รวม.........................แห่ง
รายชือ่ ชุมชนคุณธรรม  
องค์กร/หน่วยงานคุณธรรม

สถานทีต่ ง้ั
(ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด)

หน่วยงาน/กรม
ทีร่ บั ผิดชอบ

ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ

ความโดดเด่น
ยึดมัน่ ในหลักธรรม
ศาสนา

ปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำ�รงชีวติ
ตามวิถวี ฒั นธรรมไทย

  คะแนน

ระดับ

๑
๒
๓
...................................
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แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เกณฑ์การประเมิน
ระดับความสำ�เร็จในการดำ�เนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
โดยประเมินตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำ�เร็จในการดำ�เนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
(ของสถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย)
หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการ
ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ำ�ใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ และบุคคลอื่น
ปฏิบตั งิ านด้วยความสุขเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน มีขน้ั ตอนการดำ�เนินการตามระดับความสำ�เร็จ ๕ ขัน้ ตอน
โดยมุ่งเน้น
๑. นโยบายของผู้นำ�องค์กร
๒. การประกาศอัตลักษณ์
๓. มีแผนและการดำ�เนินการตามแผน
๔. มีการติดตามประเมินผล
๕. มีการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอนที่ ๑

ระดับขั้นตอนของความสำ�เร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a

a
a

ขั้นตอนที่ ๕

a

เงื่อนไข : รายละเอียดการดำ�เนินงาน
ขั้นตอน

๑
๒

แผนแม่บท
ส่งเสริม
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๓
๔
๕

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
ผู้นำ�ของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายดำ�เนินการ“หน่วยงานคุณธรรม”และประชุมชี้แจง
นโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำ�เนินการ“หน่วยงาน
คุณธรรม”
- คณะกรรมการหรือคณะทำ�งานร่วมกันวางแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”
- กำ�หนดอัตลักษณ์และจัดทำ�โครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
- มีส่วนร่วม โดยใช้ ค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการกำ�หนดอัตลักษณ์
- จัดทำ�โครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ดำ�เนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”
ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”รอบ ๖ เดือน
- สรุปผลการดำ�เนินงานรอบ ๑๒ เดือน
- สรุปและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นข้อมูลในการพัฒนา“หน่วยงาน
คุณธรรม”ในปีต่อไป

เงื่อนไข : แนวทางการประเมินผล
- การประเมินรอบ ๖ เดือนแรก ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
ขั้นตอน

๑
๒

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้นำ�ของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายดำ�เนินการ “หน่วยงานคุณธรรม” และประชุมชี้แจง
นโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำ�เนินการ“หน่วยงาน
คุณธรรม” (๐.๕ คะแนน)
- คณะกรรมการหรือคณะทำ�งานร่วมกันวางแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” (๐.๕ คะแนน)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำ�หนดอัตลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม
   โดยใช้ ค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการกำ�หนดอัตลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
- จัดทำ�โครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม   
(๐.๕ คะแนน)
ดำ�เนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”

๑
ขั้นตอนที่ ๑
  

๒
๑

ค่าคะแนนที่ได้
๓
ขั้นตอนที่ ๒

๔
๑

๕
๑

- การประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
   (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน–๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ขั้นตอน

๑
๒

๓
๔
๕

๑
ขั้นตอนที่ ๑

รายละเอียดการดำ�เนินงาน
ผู้นำ�ของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายดำ�เนินการ “หน่วยงานคุณธรรม” และประชุม
ชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ
-  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำ�เนินการ          
“หน่วยงานคุณธรรม” (๐.๒๕ คะแนน)
-  คณะกรรมการหรือคณะทำ�งานร่วมกันวางแผนพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม”
(๐.๒๕ คะแนน)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำ�หนดอัตลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยใช้
ค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการกำ�หนดอัตลักษณ์ (๐.๒๕ คะแนน)
- จัดทำ�โครงการ/กิจกรรมโดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม  (๐.๒๕ คะแนน)
ดำ�เนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”
ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”รอบ ๖ เดือน
- สรุปผลการดำ�เนินงานรอบ ๑๒ เดือน
- วิเคราะห์ผลการดำ�เนินการเป็นข้อมูลในการพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” ในปีต่อไป

๒
ขั้นตอนที่ ๒

ค่าคะแนนที่ได้
๓
ขั้นตอนที่ ๓

๔
ขั้นตอนที่ ๔

๕
ขั้นตอนที่ ๕
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

บรรณานุกรม
กระทรวงวัฒนธรรม. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564).
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก. เกียรติคณ
ุ สดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ประจำ�ปี 2559. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ยุทธรินทร์การพิมพ์ จำ�กัด, 2559.
คณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564. นนทบุรี :
กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. สรุปสาระสำ�คัญแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
ธานินทร์  กรัยวิเชียร. ศาสตราจารย์. ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง จริยธรรมของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำ�กัด
(มหาชน), 2551.
สำ�นักงาน ป.ป.ช.. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564). นนทบุรี : สำ�นักงาน ป.ป.ช. 2559.
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศษสตร์ 22 องค์กร. แผนพัฒนา
ความซือ่ สัตย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จำ�กัด,
2555.
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ภาคผนวก

แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการส ง เสริม คุ ณ ธรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คุณธรรม” หมายความวา สิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปน
เครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝความดี เปน เครื่องกระตุน ผลักดัน ใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพื่อให
เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย
“จริยธรรม” หมายความวา กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับ
สังคม เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบร อยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข ความรักสามัคคี ความ
อบอุน มั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ”
ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการคนที่สาม
แผนแม่บท
ส่งเสริม
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คุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการ
(๙) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม เ กิ น สิ บ คนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คล ซึ่ ง มี ค วามรู
ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแตงตั้งขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เปนเลขานุการหนึ่งคน
และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มขึ้ น ในระหวางที่ กรรมการผูท รงคุณวุ ฒิซึ่งแต งตั้งไวแ ลวยั งมีวาระอยูใ น
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ให ป ระธานกรรมการเป น ประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม อยู ใ นที่
ประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องประธานกรรมการเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หาก
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทย
(๒) เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห มี ห รื อ แก ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
อนุมัติ
(๔) ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน
ตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง ๆ ในการสงเสริม คุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัช ชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู
(๘) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูปฏิบัติงานอื่น ในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๙) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ดําเนิน การสงเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรม ตามที่คณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย
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เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ
(๒) สงเสริม จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรมในสังคมไทย
รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ
(๓) สนั บ สนุ น การฝ ก อบรมดา นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รวมทั้ ง สนั บ สนุน การพั ฒ นา
เครือขายองคกรที่เกี่ยวของ
(๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการที่
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 4 ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” ประกอบด้วย
1. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร
ประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
2. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
3. พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. พลตำ�รวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. นายไมตรี  อินทุสุต
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. นายกฤษฎา  บุญราช
กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  โปษยานนท์
กรรมการ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8. นายแพทย์โสภณ  เมฆธน
กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บท
ส่งเสริม
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(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ รูป/คน
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในการแต่งตัง้ “กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ” ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำ�นวน
10 รูป/คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ดังนี้
1. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร
ประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
2. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
3. พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. พลตำ�รวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. นายไมตรี  อินทุสุต
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. นายกฤษฎา  บุญราช
กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  โปษยานนท์
กรรมการ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8. นายแพทย์โสภณ  เมฆธน
กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ตามระเบียบข้อ 4 วรรคสอง กำ�หนดให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีอ�ำ นาจแต่งตัง้ ข้าราชการ
ในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการหนึง่ คนและผูช้ ว่ ยเลขานุการไม่เกินสองคน โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ได้มคี �ำ สัง่ ที่ 486/2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 แต่งตัง้ ดังนี้
1. อธิบดีกรมการศาสนา
เลขานุการ
2. รองอธิบดีกรมการศาสนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทัง้ นี้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2559 
ให้ผอู้ �ำ นวยการศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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