
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๖๘ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย  :  

องค์กร / หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่น 
ที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วม 
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ 
   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 
จนประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม 
คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ 
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กร
มีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้

 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี  

6. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 (1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  

ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่ง ฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
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๖๙ 

 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จาก
โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณจีัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัในการต่อต้านการทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
หมายเหตุ : 
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ ฯ จำนวน 3 ประกาศ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1)  คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 (1.2)  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3)  ข้อบังคบัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4)  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
      (1.5)   คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ท่ีมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
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๗๐ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 

 (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรในสังกัดท่ีทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 4 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
(4) ดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย และกิจกรรม เพิม่เติม เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ ดังต่อไปน้ี 
 (4.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
 (4.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4.3) วิถีวัฒนธรรม 

 
 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
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๗๑ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 

มีนาคม 2564) 
(1) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจดัทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่ง ฯ ภายหลังจาก
เวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 
 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
(1 คะแนน) 
 

2 
 
 
 
 
 

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้ 
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word 
เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ 
ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน 

-  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 คะแนน) 
 
 

 

2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน 
 

1) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(0.15 คะแนน) 
     1.2) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต  
(0.15 คะแนน) 
  

1 
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๗๒ 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

 

หมายเหตุ : 
 1) จัดส่งหลักฐานการดำเนินการประกาศ 
เจตนารมณ์ ฯ จำนวน 3 ประกาศ  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2563  
      2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่ครบถ้วน 
ภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 
คะแนน 

     1.3) ประกาศเจตนารมณ ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน (0.15 คะแนน)  
ระบุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 
2) เอกสารหลักฐานประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ ที่มีการลงลายมือชื่อ
ของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (0.3 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ฯ (0.25 คะแนน) 

 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 
 (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
       (1.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 
      (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ที่มีหลักการ 
สำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญส่วนรวม” 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย (0.6 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม ฯ 
(0.4 คะแนน) 

2  
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๗๓ 

 

7.1) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดบั 4 ระดับ 5 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 

มีนาคม 2564) 
(1) จัดส่งคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งคำสั่ง ฯ ภายหลัง 
จากเวลาท่ีกำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 
 
- คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
(0.5 คะแนน) 

1  

 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และจัดส่งให้
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(0.5 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
(1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน 
การทุจริต 
(3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน 
หมายเหตุ : 
 1)  จัดส่งหลักฐานการดำเนินการ
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ จำนวน 3 ประกาศ 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 2) กรณีจัดส่งหลักฐานตามข้อ 1) ไม่
ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนน
วันละ 0.1 คะแนน 

1) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ได้แก่ 
 1.1) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ (0.15 คะแนน) 
 1.2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 
ในการต่อต้านการทุจริต (0.15 คะแนน) 
 1.3) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการลว่งละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน (0.15 คะแนน) 
ระบุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
2) เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ ฯ 
ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(0.3 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ฯ  
(0.25 คะแนน) 
 
 
 

1 

3 (1) ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที่อยากทำ” ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
โดยต้องสอดคล้องกับ 
 (1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559 -2564) คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 
      (1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (1.3) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2560 
 

1) รายงานการประชุมเพ่ือกำหนดคุณธรรม 
เป้าหมาย (0.3 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม ฯ  
(0.2 คะแนน) 

1 
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๗๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

  (1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 
 (1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่มีหลักการ
สำคัญ คือ “เกรงใจ นำ้ใจ ใคร่ครวญ สว่นรวม” 

  

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลสำเร็จ
ของการดำเนนิกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
และ / หรือภาพการจัดกิจกรรม ฯ ตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ โดยมีสูตรการคำนวณ 
และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
สูตรการคำนวณ : 
 

                                                  
                                   X 100 
 
 

 

  เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 4 8 12 16 20 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ ฯ ให้จัดส่งหนังสืออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติ
การ ฯ ที่มีการปรับรายละเอียดแล้วให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็ก 
ทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com  
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 

 (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com ภายในวันที่  
15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ ภายหลัง 
เวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (0.3 
คะแนน) 

 

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ที่ดำเนินการ

จำนวนกิจกรรม / โครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทั้งหมด 
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๗๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)   

 

(1) จดักิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคลากร  
ในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

1) หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลดีเด่น (0.15 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมการคัดเลือก ฯ หรือ
ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen) ที่แสดง
ถึงการคัดเลือก กรณีคัดเลือกด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (0.1 คะแนน) 
3) หนังสือแจ้งเวียนผลการคัดเลือก
บุคคลดีเด่น (0.15 คะแนน) 
4) ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชิดชู ฯ 
(0.1 คะแนน) 

1 

 

(2) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1) สรุปผลการถอดบทเรียนว่าหน่วยงาน
ได้อะไรจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ (0.3 คะแนน) 
2) ภาพถ่ายกิจกรรมถอดบทเรียนจาก
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(0.1 คะแนน) 
3) ภาพถ่ายหน้าจอ (Print Screen)  
การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ ฯ  
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (0.1 คะแนน) 

 

5 (1) เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม 
(MOPH Moral Market) ปี 4 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 

- ภาพถ่ายการเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ ฯ 
(0.3 คะแนน) 

1  

 (2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลสำเร็จของ 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

 

 

- เอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ และ / 
หรือภาพการจดักิจกรรม ฯ ตามแผนปฏิบัติการ 
ฯ โดยมีสูตรการคำนวณ และเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
สูตรการคำนวณ : 
 

 

จำนวนกจิกรรม /  
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ฯ ทีด่ำเนินการ 

จำนวนกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งหมด 
X100 



คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๗๗ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
  เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 
ร้อยละ 12 24 36 48 60 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ ฯ ให้จัดส่งหนังสืออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติ
การ ฯ ที่มีการปรับรายละเอียดแล้วให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

 

 (3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word เท่านั้น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
หมายเหตุ : กรณีจัดส่งแบบรายงาน ฯ 
ภายหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน 

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (0.3 คะแนน) 

 

 (4) ดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย และกิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย  
1 มิติ จาก 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 (4.1) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 

 (4.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (4.3) วิถีวัฒนธรรม 

- หนังสือแจ้งเวียนประเด็นคุณธรรม
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(0.2 คะแนน) 
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๗๘ 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ระดับ ............. ............. 4.85 

 
 

 9.  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
กลุม่งานบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
      นายธงชัย  กีรติหัตถยากร   หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1230 
      หนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 นายพศวีร์            วัชรบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 


