
 

 

 

1. ชื่อโครงการ  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข ตามบริเวณท่ีกำหนด 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ตราขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผ ล 
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพ่ือให้มีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ  
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของนโยบาย ฯ 
ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพ่ือตอบสนองความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตามนโยบาย 
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเลือกแนวทางปฏิบัติที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ด้านสาธารณสุข และบูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ 6 ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สนองตอบต่อตัวชี้วัดตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มิติภายใน การพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และเชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่กำหนดให้คุณธรรม 
“จิตอาสา” เป็นหนึ่งในคุณธรรมสำคัญของชาติ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับองค์กร
และสาธารณะ 

3. วัตถุประสงค์ ... 

รอบ 12 เดือน 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดูแลสังคม
กระทรวงสาธารณสุข และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกัน 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เกิดความรัก 
ความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 

4. ผลการดำเนินงาน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามบริเวณท่ีกำหนด จำนวน 2 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรมปรากฏ ดังนี้  
  ครั้ งที่  1 ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณ สุ ข  ณ  บริ เวณ หอพระพุทธนิ รามั ย  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมกันทำความสะอาด ตามโครงการ ฯ 
ร่วมกับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ณ จำนวน 50 คน 

 
รับชมภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม : https://moph.cc/VA48I4ocx 

ครั้งที่ 2 … 
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  ครั้ งที่  2 ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข ณ  บริ เวณศาลพระพรหม เมื่อวันที่   
21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกันทำความสะอาด ตามโครงการ ฯ จำนวน 15 คน 

 

 
รับชมภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม : https://moph.cc/fQm7HeJR2 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  24 กันยายน 2563 
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาววภิาวณีี  มลูป้อม นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาววภิาวีณี  มูลป้อม 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 


