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1. ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2. หน่วยวัด  :   ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย :  

องค์กร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์  
และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมที่สำคัญในองค์กร ประกอบด้วย คุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ปฏิบัติและยึดมั่นตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ที่ขยายกรอบ
ระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) องค์กรมีการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม (2) องค์กรมีการกำหนดคุณธรรม
เป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู (3) องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด (4) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (5) องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรม เป้าหมายที่กำหนด (6) องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากร 
ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (7) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่กำหนดไว้เพ่ิมมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง (8) องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน  
3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติม 
จากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (9) องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพ่ือเผยแพร่ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืน ๆ ได้ จนประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการ 
พัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม คนในองค์กร
มีความสุข มีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
องค์กรต่าง ๆ ได ้

  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  หมายถึง หน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)  
ที่ขยายกรอบระยะเวลาการใช้แผนแม่บทฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ของคนในองค์กร ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม คนในองค์กรมีความสุข มีคุณภาพ และคุณธรรม 
เชิงประจักษ ์
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5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 
เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 (1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงานที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่งฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.0250 คะแนน 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายหน่วยงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู 
“การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.0250 คะแนน 

(3) จัดให้มีเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานและจัดส่ง URL ของเมนูดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com ภายในวันที่  
8 ธันวาคม 2564 เพ่ือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะเชื่อมโยง 
ข้อมูลไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่ในเมนู
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น “การส่งเสริมคุณธรรมของ ศปท.สธ.” 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 
หมายเหตุ : 
 1) จัดส่งหลักฐานการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 3 ประกาศ ให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ 
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด หักคะแนน 
วันละ 0.0250 คะแนน 

3 (1) ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม 5 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายกรอบเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
(1.2) ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้จากการถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

   (1.3) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
      (1.5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564 
 (1.6) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 (1.7) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการสำคัญ คือ “ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมที่สูงที่สุด” 
 (1.8) ระบบเครดิตสังคม (Social Credit System) คือ การส่งเสริมการให้ด้วยพลัง
เชิงบวก 
(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.0250 
คะแนน 

4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
(1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงานในสังกัดที่ทำความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 
(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเผยแพร่  
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(3) ดำเนินการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน ตามคุณธรรมเป้าหมาย
ที่กำหนดในระดับที่ 3 (1) 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) 
ปี 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง 

(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(3) ดำเนินการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 
ได้แก่ 

 (3.1) ปฏิบัติและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา 

 (3.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3.3) วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

โดยให้นำผลการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ไปรายงานในรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน โดยมีผลการจัดกิจกรรม
ใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.0250 
คะแนน 

 



๗๗ 
 

 

7. แนวทางการประเมินผล : แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี ้

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564-
31 มีนาคม 2565) 
1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานที่มีผลใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบันหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”  
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่งภายหลังจาก
เวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.025 
คะแนน 

 
 
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง  
(0.5 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐาน การเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.2 คะแนน) 

 
 

2 
 
 
 

 

 

 

 



๗๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับคุณธรรม
เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมาย
หน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละกิจกรรมและจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้
จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ 
ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

1) แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(0.5 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐาน การเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.2 คะแนน) 

 

 

 (3) จัดให้มีเมนู “การส่งเสริมคุณธรรม
ของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานและจัดส่ง URL  
ของเมนูดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564  
เพ่ือศูนย์ปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จะเชื่อมโยงข้อมูล
ไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

1) URL เมนู “การส่งเสริมคุณธรรม 
ของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”  
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
(0.4 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการจัดส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (0.2 คะแนน) 

 

 



๗๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

 ทัง้นี้ หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่ 
ในเมนูดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น “การส่งเสริม
คุณธรรมของ ศปท.สธ.” 

  

2 ผู้บริหารหนว่ยงานและบุคลากรในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน 
หมายเหตุ :  
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการ
ประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 3 ประกาศ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”  
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 
ของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 
หักคะแนนวันละ 0.025 คะแนน 

1) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ (0.15 คะแนน) 
 1.2) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
(0.15 คะแนน) 
 1.3) ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน (0.15 คะแนน) ระบุ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
2) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ฯ ที่มีการลงลายมือ
ชื่อของผู้บริหารและบุคลากร 
ในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (0.2 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศ 
เจตนารมณ์ฯ (0.2 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.15 คะแนน) 

1 

 
 
 



๘๐ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

3 (1) ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร 
ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดี 
ที่อยากทำ” ไมน่้อยกว่า 3 เรื่อง โดยต้อง
สอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม 5 ประการ  
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยาย
กรอบเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
 (1.2) ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย  
ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้จากการ 
ถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564)  

(1.3) พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2564 
 (1.5) ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 
 (1.6) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct)  
 (1.7) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่มี
หลักการสำคัญ คือ “ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมที่สูงที่สุด” 
 (1.8) ระบบเครดิตสังคม (Social 
Credit System) คือ การส่งเสริมการให้
ด้วยพลังเชิงบวก 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด 
คุณธรรมเป้าหมาย (0.5 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ  
(0.3 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้า
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 
(0.2 คะแนน) 
 
 

2 

 

 



๘๑ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จ 
ของการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3) ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ  
และ/หรือภาพการจัดกิจกรรมฯ  
ตามแผน ปฏิบัติการฯ โดยมีสูตรการ
คำนวณและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
สูตรการคำนวณ : 
 
 
                                                       X 100 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 
ร้อยละ 20 30 40 50 60 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ให้จดัส่งหนังสืออนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการฯ และแผนปฏบิัติการฯ ที่มีการปรับ 
รายละเอียดแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com และ 
นำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสรมิคุณธรรม
ของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 
1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.4 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.2 คะแนน) 
 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ  

จำนวนกิจกรรม / โครงการ     
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 

 



๘๒ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word 
เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ 
ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

  

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



๘๓ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 
2564-31 มีนาคม 2565) 
1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงานที่มีผลใช้บังคับอยู่ 
ในปัจจุบันหรือกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อ
ย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่งภาย
หลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยมีการมอบหมาย
หน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ในแตล่ะกิจกรรมและจัดส่งให้ 
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก
โปรแกรม Microsoft Word เทา่นั้น  
ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ที่มีผลใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม
การขอเผยแพร่ ข้อมูล (0.15 คะแนน) 
 

1 

 



๘๔ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ (ใส่ชื่อ
ย่อหน่วยงาน)”บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ 
ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนน
วันละ 0.025 คะแนน 

(3) จัดให้มีเมนู “การส่งเสริม
คุณธรรมของ (ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
และจัดส่ง URL ของเมนูดังกล่าว 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
เพ่ือศูนย์ปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จะเชื่อมโยง
ข้อมูลไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ 
หน่วยงานจะต้องนำข้อมูล 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่ในเมนู
ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ ศปท.สธ.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) URL เมนู “การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen)
หลักฐาน การจัดส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (0.1 คะแนน) 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

2 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร 
ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์  
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน 
หมายเหตุ :  
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการ
ประกาศเจตนารมณฯ์ จำนวน 3 ประกาศ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณยี์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำขึ้นเผยแพร่ในเมนู “การส่งเสรมิ
คุณธรรมของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” 
บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน  
พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลู 
ของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 
หักคะแนนวันละ 0.025 คะแนน 

1) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ (0.15 คะแนน) 
 1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการต่อต้านการทุจริต (0.15 คะแนน) 
 1.3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน (0.15 คะแนน) 
ระบุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
2) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ฯ 
ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหาร 
และบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (0.2 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ฯ (0.2 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐาน การเผยแพร่และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.15 คะแนน) 

1 

3 (1) ผู้บริหารหน่วยงาน 
และบุคลากรในหน่วยงาน  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ” ไม่น้อยกว่า 
3 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 
 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมฯ  
(0.1 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
 

1 



๘๖ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

  (1.1) คุณธรรม 5 ประการ 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-
2564) ที่ขยายกรอบเวลาถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
 (1.2) ประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ที่หน่วยงานได้กำหนด
ไว้จากการถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 (1.3) พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.4) ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
 (1.5) ข้อกำหนดจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2564 
(1.6 แนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 
 (1.7) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
ที่มีหลักการสำคัญ คือ “ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมที่สูงที่สุด” 
(2) ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
และ/หรือภาพการจัดกจิกรรมฯ ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ โดยมีสูตรการคำนวณและ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
สูตรการคำนวณ : 

 
 

 

 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ   

จำนวนกิจกรรม / โครงการ     
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 

 

X 100 



๘๗ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)”บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ให้จดัส่งหนังสืออนุมัต ิ
ปรับแผนปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการฯ  
ที่มีการปรับรายละเอียดแล้ว ให้ศนูย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com และนำขึ้น
เผยแพร่ในเมนู “การส่งเสริมคณุธรรม 
ของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
 

 



๘๘ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 
30 กันยายน 2565) 
(1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู 
บคุลากร และกลุ่ม/ กลุ่มงาน ใน
สังกัดที่ทำความดีจนเป็น
แบบอย่างได้ 
 
 
 
 
(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
(3) ดำเนินการประเมินพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
ตามคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
ในระดับท่ี 3 (1) 

1) หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลดีเด่น (0.1 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการคัดเลือกฯ หรือ
ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) ที่แสดง
ถึงการคัดเลือก กรณีคัดเลือกด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (0.1 คะแนน) 
3) หนังสือแจ้งเวียนผลการคัดเลือก 
บุคคลดีเด่น (0.1 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูฯ 
(0.1 คะแนน) 
1) สรุปผลการถอดบทเรียนว่าหน่วยงาน
ได้อะไรจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมถอดบทเรียน 
จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(0.1 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
1) เอกสาร / หลักฐานแสดงการประเมิน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (0.1 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 

1 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี 5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

- ภาพถ่ายการเข้าร่วมแสดงผลงาน
วิชาการฯ ของหน่วยงาน (0.2 คะแนน) 

1 



๘๙ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีผลสำเร็จ 
ของการดำเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 
ใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด 
ได้แก่ 

 (3.1) ปฏิบัติและยึดมั่น 
ในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนา 

 (3.2) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
และ/หรือภาพการจัดกิจกรรมฯ ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ โดยมีสูตรการคำนวณ 
และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

สูตรการคำนวณ : 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 40 50 60 70 80 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการฯ ให้จดัส่งหนังสืออนุมตั ิ
ปรับแผนปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการฯ  
ที่มีการปรับรายละเอียดแล้ว ให้ศนูย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com  
และนำขึ้น เผยแพร่ในเมนู “การสง่เสริม
คุณธรรมของ (ใส่ช่ือย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ 
ข้อมูลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 
 

1) รายงานการประชุมการกำหนด
กิจกรรมเพ่ิมเติมใน 3 มิติ (0.2 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ   

จำนวนกิจกรรม / โครงการ     
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 

 

X 100 



๙๐ 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

  (3.3) วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดี
งามโดยให้นำผลการจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติม ไปรายงานในรายงานผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน 

(4) ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 12 เดือน โดยมีผลการจัด
กิจกรรมใน 3 มิติ เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ที่กำหนด จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก โปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.kaewmoral@gmail.com 
และนำข้ึนเผยแพร่ในเมนู  
“การส่งเสริมคุณธรรมของ  
(ใส่ชื่อย่อหน่วยงาน)” บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2565  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงานฯ 
ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวัน
ละ 0.025 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

1) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผน ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีม่ีผล 
การดำเนินกิจกรรมใน 3 มิติ เพ่ิมเติม
จากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน (0.2 คะแนน)  
2) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) 
หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูล (0.1 คะแนน) 
 

 

 
 
 
 



๙๑ 
 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ๒๕63 ๒๕64 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ระดับ 
 

- ระดับ 5 ระดับ 5 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  แฟ้มข้อมูลองค์กรคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวศรีสุกาญจน์  บิณฑาประสิทธิ์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑816 
นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
หน่วยงาน     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  


