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	 รัฐบาลให้ความสำาคัญในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม	 สังคมมีคุณธรรม	 เทิดทูนชาติ	 ศาสนา	 และ

พระมหากษัตริย์	 ดำารงชีวิตถูกต้องดีงามตามหลักศาสนา	และวิถีวัฒนธรรมไทย	นำาไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง	

มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 สร้างสรรค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดความเข้มแข็ง

อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม	 อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด	

“คุณธรรมนำาการพัฒนา”	 พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	

2579)	 โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ	 “ระเบิดจากข้างใน”	

จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ในรัชกาลที่	9	หลักธรรมของศาสนา	ควบคู่กับความเข้ม

แข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย	และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 บุคลากรทุกคนในกระทรวงสาธารณสุข	 มีความมุ่งม่ันสร้างสรรค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดความเข้มแข็ง

อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม	ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย	(Sense	of	Purpose)	ไปปรับใช้ในชีวิตด้วย

การลงมือทำาตั้งแต่วันนี้	 โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำานึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือ

พวกพ้อง	 และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำาให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า	

ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์คือ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง

สาธารณสุขให้เข้มแข็ง	 บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	 นำาสู่	

การเป็นกระทรวงคุณธรรม	(Moral	Ministry	of	Public	Health)	ภายใต้ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	

“MOPH”	โดยให้ค่านิยม	“MOPH”	ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน	ไม่ว่าเป้าหมาย

การทำางานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำาเร็จ	 ร่วมถ่ายทอดจากผู้นำาสู่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

ที่ดีและยั่งยืน

(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำาปรารภ
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ส่วนที่ 1 บทนำ�        ๕

ส่วนที่ 2 สถ�นก�รณ์ปัญห�คุณธรรมในสังคมไทยและกระทรวงส�ธ�รณสุข  11

ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศ�สตร์      1๙

ส่วนที่ ๔ ก�รขับเคลื่อนก�รกำ�กับติดต�มและประเมินผลแผนแม่บท   3๕

  ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงส�ธ�รณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2๕๖๐-2๕๖๔)

บรรณ�นุกรม      ๔๘

ภ�คผนวก        ๔๙

สารบัญ
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๑.๑	 หลักการและเหตุผล

	 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	2560-2564)	 ยึดกรอบแนวคิด

และหลักการในการวางแผนท่ีสำาคัญ	 คือ	1)	 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ	

การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล	 มีความพอประมาณ	 และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารความเส่ียงที่ด	ี

มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์	 สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ	 2)	 ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนา	มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำาหรับคนไทย	มีจริยธรรมและคุณธรรม	3)	ยึดวิสัยทัศน์

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-25๗๙)	ประเทศไทยมีความม่ันคง	ม่ังค่ัง	ย่ังยืน	เป็นประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4)	ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย	

ปี	25๗๙	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	เป็นพลเมืองที่มีวินัย	ตื่นรู้	และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	

มีจิตสาธารณะและทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม	 5)	 ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ำา

และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม	

และ	6)	ยึดหลักการนำาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง	คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

ได้จัดทำาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	255๙-2564)	โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	255๙	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	และเป็นกลไก

ในการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย	ร่วมดำาเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ 

	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	1	(พ.ศ.	255๙-2564)	ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนโดยให้นำาพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล	

หลักคำาสอนของศาสนา	วัฒนธรรม	และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย	ให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง

มีคุณภาพและคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาลเพื่อสร้างพลังการทำาความดีเพ่ือชาติของประชาชน

ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย	 อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลท้ังด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด	

“คุณธรรมนำาการพัฒนา”	 พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 20	 ปี	

(พ.ศ.	 2560-25๗๙)	 โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม

แบบ	“ระเบิดจากข้างใน”	จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ในรัชกาลท่ี	๙	และหลักธรรม

ของศาสนา	 ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง	 เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย	 และยั่งยืนด้วย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น	3	สถาบันหลักของประเทศ	คือ	ชาติ	ศาสนา	

และพระมหากษัตริย์	 เป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่	 “ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ด้วย	

บทนำา

บทที่ ๑
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“ปัญญา”	 สร้าง	 “ความเข้มแข็งจากภายใน”	 เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุลด้วยการสร้าง

คนไทยเป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ”	 สร้างสังคมไทยเป็น	 “สังคมที่เกื้อกูล	 และแบ่งปัน”	 ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เน้นการพ่ึงพาตนเอง	 พ่ึงพากันเอง	 คำานึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว	 คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น	 คนดี	 คนเก่ง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความเพียร	 และ											

มีจิตสำานึกคำานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำาคัญ

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 กำาหนดมาตรฐานจริยธรรมสำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง	 ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	๙	ประการ	ของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดังนี้

	 (1)	 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

	 (2)		การมีจิตสำานึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ

	 (3)	 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

	 (4)		การยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย	

	 (5)		การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ

	 (6)		 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

	 (๗)		การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

	 (๘)		การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 (๙)		การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

	 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	หมวด	5	การรักษาจรรยาข้าราชการ	

มาตรา	 ๗๘	 บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ	 ตามที่ส่วนราชการกำาหนดไว้

โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี	มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ	โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้	

	 (1)		 การยึดมั่นและยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	

	 (2)		ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

	 (3)		การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	

	 (4)		การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

	 (5)		การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

	 ให้ส่วนราชการกำาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน

ในส่วนราชการน้ันตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ	 พัฒนาระบบงานภาครัฐ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ	เพื่อให้การบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	

	 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2560	ตามมาตรา	๗๘	

และมาตรา	 ๗๙	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 	 พ.ศ.	 2550	 กำาหนดข้อบังคับไว้

โดยมีรายละเอียดดังน้ี	(1)	ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ	(2)	ยืนหยัดและยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้อง	(3)	ปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	 (4)	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 (5)	 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน	

(6)	 ดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ	 (๗)	 ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย	
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12	 ประการ	 นอกจากนี้	 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต	 มาตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	255๙	เป็นต้นมา	รวมถึงได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดี	ที่มีเจตนารมณ์แสดง

ความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน	 ป้องกันการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน	อันจะเกิดความสูญเสียต่อรัฐ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

องค์การ	และผู้ปฏิบัติงาน	รวม	4	ด้าน	ประกอบด้วย	(1)	ด้านรัฐ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	มุ่งเน้นการลดปัจจัยเส่ียง

ท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม	มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและสร้างความผาสุกในสังคมไทย	(2)	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ	 สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น

แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (3)	 ด้านองค์กร	 ที่ส่งเสริมมุ่งมั่นให้หน่วยงานปฏิบัติราชการ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	

Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 ดำาเนินงานตามแนวทางองค์กรคุณธรรม	 และการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง	และ	(4)	ด้านผู้ปฏิบัติงาน	มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในการทำางาน	

มีทัศนคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกัน	 อบรมส่งเสริมและเชิดชูความดีงาม	 คุณธรรม	 จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ของบุคลากร	 เพื่อให้	 “ประชาชนสุขภาพดี	 เจ้าหน้าที่มีความสุข	 ระบบสุขภาพยั่งยืน”	 ตามวิสัย

ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	พ.ศ.	2560-25๗๙	(ด้านสาธารณสุข)	ที่ว่า	“เป็นองค์กรหลัก		

ด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม	เพ่ือประชาชนสุขภาพดี”	

	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2560-2564)	ที่สอดคล้อง

กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	255๙-2564)	 จัดทำาขึ้นบนพื้นฐานบริบท

ของสังคมไทย	บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข	 สถานการณ์	 นโยบายรัฐบาล	 โดยร่วมออกแบบ

การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ให้ผู้รับผิดชอบดำาเนินการขับเคลื่อนเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข	

ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย	(Sense	of	Purpose)	ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือทำาตั้งแต่วันนี	้

โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำานึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	 และ

หันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำาให้ประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า	 เพ่ือเสริมสร้าง

ระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน	นำาสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม	(Moral	Ministry	of	Public	Health)	ภายใต้คุณธรรม

ท่ีพึงประสงค์	 4	 ประการ	พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	

“MOPH”	 โดยให้ค่านิยม	 “MOPH”	 ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน	 ไม่ว่าเป้าหมาย

การทำางานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำาเร็จ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน	
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๑.2	 วัตถุประสงค์

	 1.2.1	 เพื่อวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข

	 1.2.2	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวง

สาธารณสุข	และมีความยั่งยืน

	 1.2.3	 เพื่อสร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/

โรงพยาบาลคุณธรรม	

	 1.2.4	 เพื่อส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๑.3		 ขอบเขตการจัดทำาแผน

	 การจัดทำาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2560-2564)	

มีขอบเขตการจัดทำาแผนตามกรอบของกฎหมาย	แผนแม่บท	และแผนยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ	ดังนี้

	 1.3.1	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2550

	 1.3.2	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ	2560-2564)

	 1.3.3	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	255๙-2564)	

	 1.3.4	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2560-2564

	 1.3.5	 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560-

2564)	

	 1.3.6	 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงสาธารณสุข	

(พ.ศ.	255๗-2560)

	 1.3.๗	 แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	ด้านการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริตและปนะพฤติมิชอบ	กระทรวง

สาธารณสุข	(พ.ศ.	255๗-2560)

	 1.3.๘	 แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ	 ภายใต้คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

ที่	4๙/255๙	(ปีงบประมาณ	2560-2564)

๑.4		 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.4.1	 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำา	 โดยยึดค่านิยมหลักขององค์กรในการหล่อหลอม

คุณธรรม	จริยธรรม	และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยค่านิยม	MOPH

	 1.4.2	 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในความซ่ือสัตย์สุจริต	 มุ่งม่ันให้กระทรวง

สาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

	 1.4.3	 ความร่วมมือของเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง

และดำาเนินการอย่างยั่งยืน

	 1.4.4	 มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ที่

เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 255๙-2564)	 และเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของประเทศไทย	ตลอดจนมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนแม่บท

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

๒ส่วนที่
สถานการณ์ 
ปัญหาคุณธรรม

ในสังคมไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข
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2.๑		 สถานการณ์	ปัญหา	คุณธรรมในสังคมไทย

	 สภาพของสถานการณ์ในสังคมไทยต้องเผชิญกับความท้ายของความเสื่อมโทรมทางจิตใจและ		

ศีลธรรมที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีต	 เรื่อยมาจนถึงขั้นเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน	 อันมีสาเหตุมาจาก

สภาพแวดล้อมภายในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตกาล	 ส่งผลกระทบกับจิตใจของมนุษย์ในสังคม	

ทำาให้ขาดศีลธรรม	คุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมที่พึงประสงค์	อันเป็นแก่นแท้หลักในการดำารงชีวิต

ว่าควรจะเป็นอย่างไร	ทำาให้พฤติกรรมการแสดงออกในสังคมไทย	บางคร้ังอยู่ในภาวะสับสน	ขาดจุดยืนท่ีม่ันคง	

ถูกต้อง	และแสดงบทบาทที่ขาดการนำาเอาสาระที่มีคุณค่าจากหลักการทางศาสนา	มาเป็นเครื่องประกอบ

ในการตัดสินใจ	ในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่กำาลังเผชิญอยู่	

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมกับ	 ศูนย์สำารวจความคิดเห็น	 “นิด้าโพล”	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 เปิดเผยผลสำารวจเรื่อง	“สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย”	ทำาการสำารวจ

ความคิดเห็นดังกล่าว	 ระหว่างวันที่	 1-20	สิงหาคม	255๙	โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ทั่วประเทศ	 กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ	 รวมทั้งสิ้นจำานวน	 2,166	 หน่วยตัวอย่าง	 การสำารวจ

อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล	ตัวอย่างหลัก	(Master	Sample)	ของ	“นิด้าโพล”ด้วย

ความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น	5	ภูมิภาค	

จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ	 (Systematic	Random	Sampling)	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์	 โดยกำาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	๙5.0	และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	

(Standard	 Error:	 S.E.)	 ไม่เกิน	 1.4	 จากผลการสำารวจเมื่อถามถึงปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มี

ความรุนแรงในสังคมไทย	 พบว่า	 สถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย	 โดยประเด็นที่วิกฤต

มากที่สุดร้อยละ	 20.๗3	 คือ	 ปัญหาความซื่อสัตย์	 สุจริต	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	 รองลงมาร้อยละ	 1๙.30	

คือปัญหาขาดความสามัคคี	เกิดความขัดแย้งในสังคม	และร้อยละ	14.6๙	คือปัญหาจิตสำานึกสาธารณะ	

ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	 เมื่อถามถึงระดับความคิดเห็น

ต่อการส่งเสริมคุณธรรมประเด็นต่าง	ๆ	ในสังคมไทย	ในภาพรวมทุก	ๆ	ประเด็นตัวอย่าง	มีความคิดเห็น	

อยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.00	 จากคะแนนเต็ม	 5	 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	 พบว่า

ประเด็นความซ่ือสัตย์สุจริต	 ยึดม่ันในความถูกต้องต่อหน้าท่ีและบุคคลท่ัวไปความพอเพียงในการดำารงชีวิต

มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.15	รองลงมา	คือ	ประเด็นความสามัคคี	มีค่าเฉลี่ย	4.10	ประเด็นความกตัญญูและ	

มีสัมมาคารวะ	มีค่าเฉลี่ย	4.05	ประเด็นความมีวินัยต่อตนเองและต่อสังคม	มีค่าเฉลี่ย	4.02	ประเด็นความ

สถานการณ์ ปัญหา คุณธรรมในสังคมไทย
และกระทรวงสาธารณสุข

บทที่ ๒
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มีจิตสำานึกในคุณธรรม	จริยธรรม	มีค่าเฉลี่ย	4.01	ประเด็นการมีระเบียบวินัย	มีค่าเฉลี่ย	3.๙๘	ประเด็น

การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม	มีค่าเฉลี่ย	 3.๙1	ประเด็นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	

มีค่าเฉล่ีย	3.๙0	และประเด็นความมีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืน	มีค่าเฉล่ีย	3.๘๙	ตามลำาดับ	เม่ือถามถึง	

5	อันดับของคุณธรรมท่ีเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง	พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ	๗6.5๙	เห็นว่าควรปลูกฝัง

ด้านความมีระเบียบวินัยมากที่สุด	รองลงมาร้อยละ	๗5.35	ปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์	สุจริต	และร้อยละ	

5๗.๙4	 ปลูกฝังด้านความมีน้ำาใจเอ้ือเฟ้ือ/เผ่ือแผ่	 เม่ือถามถึงคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย	

พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ	25.02	 คือความสามัคคี	รองลงมา	 ร้อยละ	20.๘2	 คือความมีน้ำาใจ/เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	

และร้อยละ	1๘.๗๙	คือความมีระเบียบวินัย

	 เม่ือถามถึงคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน	3	อันดับ	พบว่าอันดับท่ี	1	ร้อยละ	6๘.4๗	

คือความมีวินัยเคารพในกติกาอาเซียนมากที่สุด	 อันดับที่	 2	 ร้อยละ	 5๙.1๙	 คือความซื่อสัตย์สุจริต

จริงใจต่อกัน	และอันดับที่	3	ร้อยละ	52.40	คือความสามัคคีของประชาชนอาเซียนและประเทศสมาชิก

อาเซียน	 เมื่อถามถึงสังคมไทยในปัจจุบันนี้ควรมีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร	 พบว่า	

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	๙5.06	เห็นว่าควรมี	เพราะร้อยละ	10.5๙	เพ่ือเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาสังคมภายใน

องค์กร	 ร้อยละ	 ๘.40	 เพื่อเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี	 และร้อยละ	 ๘.01	 เพื่อเป็นพื้นฐาน

ด้านคุณธรรมที่ดีต่อองค์กร	 เมื่อถามถึงสังคมไทยในปัจจุบันนี้ควรใช้เกณฑ์ด้านคุณธรรมประกอบการ

คัดเลือกคนเข้าเรียน/เข้าทำางาน/เข้ารับตำาแหน่ง	พบว่า	ส่วนใหญ่ร้อยละ	๘4.12	เห็นด้วย	เพราะร้อยละ	

21.24	เพื่อคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม	ร้อยละ	14.22	เพื่อให้ได้บุคลากร

ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำางาน	 และร้อยละ	 5.๙๘	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคคลากรที่ดีของ

ประเทศ	เมื่อถามถึงรัฐบาลควรส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมให้กับประชาชน	3	อันดับแรก	พบว่าอันดับ	1	

ร้อยละ	3๙.5๗	ความซื่อสัตย์สุจริต	อันดับ	2	ร้อยละ	3๗.6๗	ความมีระเบียบวินัย	และอันดับ	3	ร้อยละ	

2๘.๘1	ความสามัคคี	เม่ือถามถึงหลักคุณธรรม	3	ประการท่ียึดเป็นหลักในการดำาเนินชีวิต	พบว่า	ส่วนใหญ่	

ร้อยละ	64.54	ความซ่ือสัตย์สุจริต	รองลงมา	ร้อยละ	36.๙3	ความมีน้ำาใจ/เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	และร้อยละ	30.01	

ความมีระเบียบวินัย	 เม่ือถามถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมในฐานะท่ีเป็นประชาชนชาวไทย	 พบว่า	

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	22.16	จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี	รองลงมา	ร้อยละ	15.1๙	จะเป็นแบบอย่างที่ดี	และ	

ร้อยละ	15.05	จะมีน้ำาใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ซึ่งผลการสำารวจยังคงสอดคล้องกับผลการสำารวจความคิดเห็น

ของประชาชน	เรื่อง	คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 จากผลการสำารวจสรุปได้ว่าปัญหาความซื่อสัตย์	 สุจริต	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	 ยังเป็นปัญหาวิกฤต

ทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทยทั้งสถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย	 ระดับ

ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมประเด็นต่าง	 ๆ	 คุณธรรมท่ีเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง	 และเป็น	

คุณธรรมที่รัฐบาลควรส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมให้กับประชาชน	สอดคล้องกับศูนย์สำารวจความคิดเห็น	

“นิด้าโพล”	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	 สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 ท่ีทำาการสำารวจเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามเง่ือนไข

คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ตามนโยบาย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	จากประชาชนทั่วประเทศ	กระจายทั่วทุกภูมิภาค	จำานวน	1,251	

ตัวอย่าง	ระหว่างวันท่ี	20-21	ตุลาคม	255๗	พบว่าปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุด

ของสังคมไทยระบุว่าเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์	สุจริต	การทุจริตคอร์รัปชั่น	ถึงร้อยละ	50.6๘	
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2.2		 สถานการณ์	ปัญหา	คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข

	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ทำาการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์

ทับซ้อน	 เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ	 เพื่อประเมินโอกาสและ	

ผลกระทบของความเส่ียง	 และดำาเนินการวิเคราะห์และจัดลำาดับความเส่ียง	 โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	 ได้แก่	 ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง	

(Likelihood)	 และความรุนแรงของผลกระทบ	 (Impact)	 และระดับความเสี่ยง	 เมื่อพิจารณาโอกาส/

ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์	(Likelihood)	และความรุนแรงของผลกระทบ	(Impact)	ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

แล้วนำาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	และผลกระทบของความเสี่ยง

ต่อกิจกรรม	 หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง	

ซึ่งจะทำาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน	 นอกจากนี้ได้ทำาการ

วิเคราะห์ผลการกระทำาผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน/กล่าวโทษ	 ของกลุ่มเสริมสร้าง

วินัยและระบบคุณธรรม	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	พบสาเหตุของ

การกระทำาผิดวินัยมากที่สุดของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรอบ	3	ปี	คือตั้งแต่ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	255๗	ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	255๙	ประกอบด้วย	(1)	การจัดหาพัสดุ	(2)	การจัดทำาโครงการ

ฝึกอบรม	ศึกษาดูงาน	ประชุม	และสัมมนา	(3)	การเบิกค่าตอบแทน	และ	(4)	การใช้รถราชการ	จำานวน

ผู้กระทำาความผิดรวมทั้งสิ้น	1๙0	คน	จำาแนกเป็น	(1)	การจัดหาพัสดุ	จำานวน	๙๙	คน	(ร้อยละ	52.11)	

(2)	 การจัดทำาโครงการฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 ประชุม	 และสัมมนา	 จำานวน	 63	 คน	 (ร้อยละ	 33.16)	

(3)	การเบิกค่าตอบแทน	จำานวน	1๘	คน	(ร้อยละ	๙.4๗)	และ	(4)	การใช้รถราชการ	จำานวน	10	คน	

(ร้อยละ	5.26)	 จึงกำาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	 จำานวน	4	ประเด็นหลักที่พบ	คือ	

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการจัดหาพัสดุ	 การจัดทำาโครงการฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	

ประชุม	และสัมมนา	การเบิกค่าตอบแทน	และการใช้รถราชการ

	 จะเห็นได้ว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน	 ซึ่งหลายคนมองว่าไม่สำาคัญเพราะ

คิดว่าไมใช่ปัญาของตนเอง	 หากมองย้อนกลับให้ดีแล้วจะเห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์

ทับซ้อน	เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตเราอย่างมากเนื่องจากระบบคิดหรือวิธีคิดในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถ

แยกแยะได้	 โดยมีวิธีคิดหรือทัศนคติที่ว่า	 “โกงกินบ้างก็ไม่เป็นไร	 ขอให้มีผลงานก็พอ”	 จึงดำาเนินการ

คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง	 สังคมก็ยอมทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

เพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วง	 โดยไม่คำานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม	 และมีแนวโน้มจะเลวร้ายลงเป็นลำาดับ	

ส่งผลให้ความมีคุณธรรมในสังคมปัจจุบันลดน้อยลง	 อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน	 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 กระทรวงสาธารณสุข	 มาตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	255๗	กำาหนดมาตรการ	3	ป.	1	ค.	(ปลุกจิตสำานึก	ป้องกัน	ปราบปราม	และเครือข่าย)	มุ่งเน้น

การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	(Integrity	and	Transparency	Assessment	 :	 ITA)	ในการป้องกัน

การทุจริต	โดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความซ่ือสัตย์สุจริต	สืบทอดทายาทสุจริต	บริหารงานอย่างโปร่งใส
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ตามหลักธรรมาภิบาล	 และผ่านกระบวนการปรับฐานความคิดของบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถ

แยกเร่ืองส่วนตัวออกจากเร่ืองส่วนรวม	สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต	และสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึน

ในองค์กร

	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนมนุษย์	

ทุนทางเศรษฐกิจ	ทุนทางสังคม	และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ในรัชการท่ี	๙	เป็นหลักนำาทาง	โดยปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมท่ีดีงามให้บุคลากร	 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในทุกระดับของหน่วยบริการด้วยการเน้นระบบ

คุณธรรม	 ระบบความสัมพันธ์แนวราบ	 ระบบวัฒนธรรม	 ความเรียบง่าย	 มีความสมานฉันท์	 การบริหาร

จัดการอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล	 ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่าง

ด้านคุณธรรมและการทำาความดี	 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข	

การดำาเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับท่ี	 1	

(พ.ศ.	2550-2554)	มีผลการดำาเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน	ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีดีในการให้ความสำาคัญ

ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

จากการประสานงานตรวจเยี่ยม	 ตลอดจนผลักดันการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นตัวชี้วัด

ในแผนการตรวจราชการกรณีปกติ	 ในช่วงของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	

กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2555-255๙)	มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	ช้ีให้เห็น

ถึงแนวโน้มของการให้ความสำาคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

มีการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 อย่างครอบคลุม

ในยุทธศาสตร์ทั้ง	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 (1)	 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	 ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม	

จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต	 และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 (2)	 การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรธรรมาภิบาล	 และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข	

และ	 (3)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสาธารณสุข

และทุกภาคส่วนของสังคม	 พบว่าเครือข่ายชมรมจริยธรรมส่วนใหญ่รับรู้เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2555-255๙)	อยู่ในระดับสูง	มีการดำาเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	อย่างครอบคลุมในยุทธศาสตร์ทั้ง	3	ด้าน	ส่งผลต่อ

การสร้างความเข้มแขงของเครือข่ายชมรมจริยธรรม	 นอกจากน้ี	 ยังมีการผลักดัน	 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ดำาเนินการในเรื่องหน่วยงานคุณธรรม	 เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการ

บริการและการบริหารที่มีคุณภาพ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากคุณภาพการให้บริการ	และเป็นปทัสถาน

ของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม	 รวมทั้งการประกาศนโยบายด้านองค์กรภายใต้นโยบาย

การกำากับดูแลองค์การที่ดี	 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)	มีความจำาเป็น

ต้องคำานึงถึงบริบทของสังคมไทย	บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข	สถานการณ์	นโยบายรัฐบาล	ท่ีจะส่งผล

ต่อการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์	 และศักยภาพการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวง

สาธารณสุข	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การจัดทำาแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	2560-2564)	 จึงได้ทำาการวิเคราะห์	 SWOT	

Analysis	4	ด้าน	ประกอบด้วย	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และภาวะคุกคาม/อุปสรรค	ดังรายละเอียด

	 2.3.๑	 จุดแข็ง	(Strengths)

	 	 (1)	 สังคมกระทรวงสาธารณสุข	ยึดเหน่ียว	3	สถาบันหลักคือ	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	

เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขให้เกาะเก่ียวอย่างแน่นแฟ้น	 โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำาเนินชีวิตบนทางสายกลาง

	 	 (2)	 นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 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	 ตลอดจนผลักดันการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นตัวชี้วัดในแผนการตรวจ

ราชการกรณีปกติ

	 	 (๗)	 กำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 มิติภายใน	 มิติการพัฒนาองค์การ	 หน่วยงานขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรม	ชื่อตัวชี้วัดคือ	ระดับความสำาเร็จในการดำาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

	 	 (๘)	 เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	 บนฐานคิดการยึดถือ

ประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	นำาสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม	(Moral	Ministry	of	

Public	Health)

	 	 (๙)	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม	 “MOPH”	 โดยมุ่งหวังว่าเมื่อ

ค่านิยม	“MOPH”	ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน	ไม่ว่าเป้าหมายการทำางานจะเป็น

อย่างไรก็จะประสบความความสำาเร็จ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน



แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

17

	 2.3.2	 จุดอ่อน	(Weaknesses)	

	 	 (1)	 การขาดงบประมาณการดำาเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม	ตลอดจนการติดตามประเมินผล

ในลักษณะบูรณาการ

	 	 (2)	 ความอ่อนแอเชิงวัฒนธรรมและวีชีวิตแบบไทยๆ	อันเนื่องมากจากลักษณะสังคมไทย

ที่เปลี่ยนแปลงไป	ขาดการกล่อมเกลาทางสังคม	และการหล่อหลอมด้านคุณธรรมจริยธรรม	ความอ่อนแอ

ทางวัฒนธรรมทำาให้ขาดจุดยืน	ขาดการใคร่ครวญในการรับหรือไม่รับสิ่งต่างๆ	ที่เข้ามากระทบ	เกิดความ

สับสนในการดำาเนินชีวิตที่เหมาะสมและที่พึงประสงค์

	 	 (3)	 ระบบอุปถัมภ์ที่แผ่กระจายในวงกว้างในสังคมไทยและสังคมกระทรวงสาธารณสุข

เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างๆ	 นำาไปสู่ผลในทางลบต่อ

ระบบคุณธรรม	

	 	 (4)	 ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียง	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2560	ยังคงเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่างๆ

	 2.3.3	 โอกาส	(Opportunities)

	 	 (1)	 มีสถาบันพระมหากษัตริย์	 เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 (2)	 กระทรวงสาธารณสุข	 นำาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	

255๙-2564)	เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับ

	 	 (3)	 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ที่มุ่งเน้น

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต	 การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	 ส่งเสริม

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข

	 	 (4)	 ปลูกฝังและเสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตน	สร้างระบบคิด	“แก้ทุจริต	ต้องคิดแยกแยะ”	(Digital	Thinking)	นำาสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม	

(Moral	Ministry	of	Public	Health)

	 	 (5)	 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข	 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 จึงเป็นโอกาสในการประบปรุงการปฏิบัติงาน

อย่างมีธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน	เพื่อผลการประเมินเฉลี่ยจะอยู่ในระดับสูงมาก

	 	 (6)	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมขับเคล่ือนค่านิยม	 “MOPH”	 ให้ฝังอยู่ในจิตวิญญาณ

ของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน	 ไม่ว่าเป้าหมายการทำางานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความสำาเร็จ	

ร่วมถ่ายทอดจากผู้นำาสู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน

	 2.3.4	 ภาวะคุกคาม/อุปสรรค	(Threats)

	 	 (1)	 กระแสบริโภคนิยม	 และการโฆษณาชวนเชื่อกำาลังเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม

ของคนในสังคมไทย
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	 	 (2)	 กระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ	 สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต

ของคนในสังคมไทย	 ทำาให้รากเหง้าความเป็นไทยหลายประการได้รับผลกระทบถูกลดคุณค่าและถูกเปล่ียนแปลง	

โดยเฉพาะขนบธรมเนียมประเพณี	 วัฒนธรรมไทยกำาลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก	 ส่งผลให้คนรุ่นใหม่

ต่างยึดติดกับค่านิยมของต่างชาติ	แล้วลอกเลียนแบบ	ทำาให้ละเลยความเป็นไทย

	 	 (3)	 ความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน	 แม้จะมีผลกระทบเชิงบวก

ในเร่ืองความสะดวกสบาย	แต่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการยึดม่ันในคุณธรรม	จริยธรรมของคนในสังคมไทย

	 	 (4)	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาสำาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและ

การส่งเสริมคุณธรรมเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ฝังรากลึกกับวิถีชีวิตของคนในสังคม

มายาวนาน	หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยไปแล้ว	ส่งผลให้สังคมยอมทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

เพ่ือให้งานสำาเร็จลุล่วง	มีวิธีคิดหรือทัศนคติท่ีว่า	“โกงกินบ้างก็ไม่เป็นไร	ขอให้มีผลงานก็พอ”	โดยไม่คำานึงถึง

ความถูกต้องชอบธรรม

	 โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข	 มีจุดแข็งคือมีศักยภาพภายในสูง	 แม้จะมีจุดอ่อน

ให้ได้เห็นจึงเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	 ในขณะเดียวกันแม้ว่าในสังคมไทยจะมีภาวะคุกคาม/อุปสรรค

อยู่บ้าง	 แต่กระทรวงสาธารณสุข	 มีโอกาสในการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการเสริมสร้าง

คุณธรรม	 จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม	 ส่งเสริมวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมกระทรวงสาธารณสุข	 และปลูกฝังและเสริมสร้างระบบฐานคิด

การยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	สร้างระบบคิด	 “แก้ทุจริต	ต้องคิดแยกแยะ”	

(Digital	Thinking)	และค่านิยม	MOPH
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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3.๑	 วิสัยทัศน์	(Vision)

	 เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

3.2	 เป้าประสงค์	(Goal)

	 คุณธรรมนำาการพัฒนาตน	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)	 เพ่ือสร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล

คุณธรรม	

(4)	 เพื่อส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม

3.5	 ตัวชี้วัด	(Key	performance	Indicators)

	 3.5.๑	ระยะสั้น	กำาหนดกรอบเวลา	ปี	2560-256๑	(๑	ปี)

(1)		 ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

(2)	 ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม	 ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการด้าน

การส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน	

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

บทที่ ๓
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(3)	 ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

(4)	 ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์	ร้อยละ	๙0

	 3.5.2	ระยะปานกลาง	กำาหนดกรอบเวลา	ปี	2560-2564	(5	ปี)

(1)		 พัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมคุณธรรม	

เพิ่มมากขึ้นร้อยละ	10	

(2)	 หน่วยงานเป้าหมายตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรา	 44	

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ	๘0

(3)	 ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์	ร้อยละ	๙0	

(4)	 ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ได้รับการพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/

โรงพยาบาลคุณธรรม	ร้อยละ	100	

(5)	 บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๘0

3.6	 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข

	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2560-2564)	ประกอบด้วย	

3	ยุทธศาสตร์หลัก	และแต่ละยุทธศาสตร์	ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ	ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่	1	 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา

กลยุทธ์ที่	2	 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ

กลยุทธ์ที่	3	 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและ

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์เป็นฐานในการเสริม

สร้างคุณธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่	2	สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กร	

	 	 	 	 คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

กลยุทธ์ที่	1	 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

กลยุทธ์ที่	2	 สร้างผู้นำาหน่วยงานและสร้างเสริมแกนนำาแบบอย่างในการบริหารท่ีเน้นการพัฒนา

องค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่	3	 สร้างทีมแกนนำาแบบกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร

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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กลยุทธ์ที่	๑
วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ของสถาบันการศึกษา
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก

1.	 พัฒนาระบบการเรียนการสอน	 โดยบรรจุ
เรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย	
4	 ประการ	 ประกอบด้วย	 พอเพียง	
วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 ในหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร	 ให้ลงมือปฏิบัติ
จริง	 เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก	 เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์แบบ

สถาบันพระบรมราชชนก
-	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
			ในสังกัด
-	วิทยาลัยการสาธารณสุข
			สิรินธรในสังกัด

2.	 พัฒนาระบบการเรียนการสอน	 โดย
บรรจุเรื่อง	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	 การ
ป้องกันการทุจริต	 ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ให้นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก	 และผู้บริหาร	 สามารถปรับ
ฐานความคิด	 (Mind	 set)	 การยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

สถาบันพระบรมราชชนก
-	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
			ในสังกัด
-	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
			ในสังกัด
-	วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข

3. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก	สร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก
-	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
			ในสังกัด
-	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
			ในสังกัด
-	วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่	2
วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ของส่วนราชการ

1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	 “การ
เป็นข้าราชการที่ดี”	 ในโครงการ
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	 โดย
บรรจุเรื่อง	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	 การ
ป้องกันการทุจริต	 ในหลักสูตรเพื่อ
ให้ข้าราชการใหม่	 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	สามารถปรับฐานความคิด	
(Mind	 set)	 การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สถาบันพระบรมราชชนก

แผนการนำา
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่	๑	วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
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2.	 กำาหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	 มีหน้าที่ส่งเสริมบุคลากร
สาธารณสุขโดยปลูกและปลุกจิตสำานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต	 วินัยความรับผิด
ชอบ	 ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ตำาแหน่ง	 หน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว	 ไม่กระทำาการอันเป็น	
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล	
และประโยชน์ส่วนรวม	 โดยนำาระบบ
เลข	 “ฐานสิบ	Analog”	 และ	 ระบบ
เลข	 “ฐานสอง	 Digital”	 มาปรับใช้
เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน	 และ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย	 4	
ประการ	 ประกอบด้วย	 พอเพียง	 วินัย	
สุจริต	จิตอาสา

-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง			
			สาธารณสุข
-	หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับ
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
		สาธารณสุขทุกแห่ง
-	องค์การมหาชนทุกแห่ง
-	รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

3. ส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน	 เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ	 ทุกระดับในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	
ข้าราชการพลเรือน	 จรรยาข้าราชการ
ของทุกส่วนราชการ	 จรรยาวิชาชีพของ
ทุกวิชาชีพ	 คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
คนไทย	 4	 ประการ	 ประกอบด้วย	
พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	และค่านิยม	
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	
“MOPH”

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

4. ส่งเสริม	ยกย่อง	เชิดชูบุคคลท่ีมีคุณธรรม	
จริยธรรม	 โดยการให้รางวัลเพื่อเป็น	
การยกย่องผลจากการประกอบคุณงาม
ความดี	 เป็นตัวอย่าง	 แก่บุคคลอื่น
ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง	
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
			กระทรวงสาธารณสุข
-	สถาบันพระบรมราชชนก
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
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5.	 ส่งเสริม	สร้างการรับรู้	 สร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการขอรับบริการตามคู่มือ
ประชาชน	(พระราชบัญญัติการอำานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ	พ.ศ.	255๘)	โดยให้
เพิ่มเติมข้อมูลช่องทางการร้องเรียน
ดังกล่าวในคู่มือสำาหรับประชาชน	 รวมถึง
ปลูกฝังจิตสำานึกและการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชน	 ให้มีค่านิยมเรื่องการ
รอคิวในการดำาเนินการตามขั้นตอน
ของทางราชการ	 และการไม่ให้สินบน
เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีการให้บริการอนุมัติ	
อนุญาตตามพระราชบัญญั ติ
การอำานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
พ.ศ.	255๘

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย
และระบบคุณธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน	
พนักงานราชการ	 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข	 และเจ้าหน้าที ่ของรัฐ
ทุกประเภท

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม

๗.	 พัฒนาระบบการบริหารบุคคล	ให้โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎ
ระเบียบที่ถูกต้อง	 โดยระบบการสรรหา	
คัดเลือก	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ต้องโปร่งใส	
เป็นธรรม	 ปราศจากการใช้ดุลยพินิจ	
มีหลักฐานการพิจารณาที่ปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจนเปิดเผยได้	
เพื่อให้ระบบราชการสามารถคัดสรร
ได้ทั้งคนดี	 คนเก่ง	 มีคุณธรรม	 และ
ศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติราชการ

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข	ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
			ระบบการบริหารบุคคล

๘. พัฒนาให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือให้ทุกข้ันตอน	
ของระบบราชการมีความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 มีความ
ซ่ือสัตย์	กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง	และ
มีประสิทธิภาพ

-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
			กระทรวงสาธารณสุข
-	สถาบันพระบรมราชชนก
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
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๙. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมาย 
ปรับปรุงกฎหมายตามหลักนิติธรรม	
หลักคุณธรรม	และจริยธรรม	และส่งเสริม
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

-	กองกฎหมาย
			สำานักงานปลัดกระทรวง
			สาธารณสุข

10. ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น	
จริงจัง	 และเคร่งครัด	 โดยต้องดำาเนิน
การลงโทษบุคคลที่กระทำาความผิด
อย่างจริงจัง	

-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
			สำานักงานปลัดกระทรวง
			สาธารณสุข	(กลุ่มเสริมสร้างวินัย
			และระบบคุณธรรม)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข	ที่เกี่ยวข้องกับ
			เรื่องการเสริมสร้างวินัยและ
			ระบบคุณธรรม

11. สง่เสริมให้มีส่ือสร้างสรรค์	และหลากหลาย	
เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกฝัง
คุณธรรมที่พึงประสงค์	 “พอเพียง	 วินัย	
สุจริต	จิตอาสา”	และความรู้ถึงอันตราย
ที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
			สำานักงานปลัดกระทรวง
			สาธารณสุข	(สำานักสารนิเทศ)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

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

1. นำาค่านิยมของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข	“MOPH”	มาเป็นบรรทัดฐาน
ทางคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
   สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

2. ส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	
ร่วมกิจกรรมและวันสำาคัญทางศาสนา	
ได้แก่
(2.1)	กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
(2.2)	สวดมนต์ข้ามปี
(2.3)	วันมาฆะบูชา
(2.4)	วันวิสาขบูชา
(2.5)	วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(2.6)	กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
							พระมหากษัตริย์
(2.๗)	อื่นๆ	
และนำาหลักคำาสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

ส่วนกลาง	
-	กองกลาง	สำานักงานปลัด
			กระทรวงสาธารณสุข	ดำาเนินการ
			งานพิธีการและพิธีกรรม
			ทางศาสนา
-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
ดำ า เนิ นการตามแนวทางของ
กรมการศาสนากำาหนดในแต่ละ
กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา	 และ
ประสานทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขดำาเนินการ	
และรวบรวมรายงานผลการดำาเนินงาน
ไปยังกรมการศาสนา
ส่วนภูมิภาค
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขรวบรวมรายงานผล							
การดำาเนินงานไปยังสำานักงาน						
วัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง
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3. กำ าหนดให้ ผู้ บ ริ หา รและบุ คลากร
กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา	 และกิจกรรมและวันสำาคัญ
ทางศาสนา

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

4. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	
ให้เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีคุณธรรม	 และ
มีความสุข	 บนฐานการดำาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
รากฐานวัฒนธรรมไทย	

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

5. สนับสนุนการดำารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม	 ได้แก่	 มีความเอื้ออาทร	
รักและแบ่งปัน	 มีจิตอาสาปฏิบัติตาม
ประเพณีท่ีดีงามของไทย	 มีการถ่ายทอด	
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 					
ในชีวิตประจำาวันของคนไทย

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

6. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยหลัก
ทางศาสนาที่แต่ละบุคคลนับถือและ
ติดตามประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข
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กลยุทธ์ที่	๑
สร้างและพัฒนา
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ เ ป็ น
องค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

1.	 จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงาน
คุณธรรม	จริยธรรม	ทำาหน้าท่ีดำาเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและร่วมเป็น
เครือข่ายขับเคล่ือนกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

2.	 หน่วยงานกำาหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาองค์กร	 โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับประพฤติปฏิบั ติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาบรรณ	 โดยมี
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม		
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ไม่ใช่เพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
และฝึกอบรมในสังกัดดำาเนินงานตาม
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถานศึกษา

4.	 กำาหนดแนวทาง	นโยบาย	หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
ตามบทบาทภาระหน้าที่หน่วยงาน

5.	 กำาหนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินกิจกรรม
เพ่ือดำาเนินการสู่องค์กรคุณธรรม/						
โรงพยาบาลคุณธรรม

6.	 กำาหนดแผนเงินเพ่ือเป็นปัจจัยเอ้ือต่อ	
การพัฒนา	 องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

๗.	 กำากับ	 ติดตามผลการดำาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยใช้การนิเทศที่เสริมสร้าง	
(empowerment)	 การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ

๘.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
องค์กร	 คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
อย่างต่อเน่ือง	 ด้วยการกำาหนดการองค์กร
คุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่	2	สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
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๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำาเนิน
การอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดประชุม
ช้ีแจงทำาความเข้าใจแนวทางการดำาเนิน
งานองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม	ได้แก่	ผู้รับผิดชอบ
งานคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด	
ระดับเขตสุขภาพ	 ผู้นิเทศงาน	 และ
วิทยากรกระบวนการ

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรให้มี
ศักยภาพในการเป็นผู้นำาการเรียนรู้
ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน
คุณธรรม	 โดยเป็นแกนนำาทำาหน้าที่
ถอดบทเรียนและสะท้อนคิดเพื่อปรับ
เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมในบริบทต่างๆ	ด้วยการกำาหนด
แผนเงินควบคู่กับแผนงานโครงการ

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงาน
ในหน่วยงานที่เริ่มดำาเนินการให้เกิด
ความต่อเนื่ องและเปิดโอกาสการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ด้วยโครงการศึกษา									
ดูงานการจัดการสัมมนาการถ่ายทอด
เชิ งการจัดการความรู้ และนำ าการ
จัดการความรู้มาใช้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดความผูกพันและรับผิดชอบ
ตามภารกิจที่กำาลังดำาเนินการไปสู่
องค์กรคุณธรรม

14. จัดทำาคู่มือ/แนวทางการดำาเนินการและ
การประเมินผลระดับบุคคล/หน่วยงาน

15. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมในการวางแผนพัฒนา
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จิตบริการ	
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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กลยุทธ์ท่ี	2
ส ร้า ง ผู้นำ าห น่วยงาน
และสร้างเสริมแกนนำา
แบบอย่างในการบริหาร												
ท่ีเน้นการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม

1.	 ส่ ง เส ริมและสนับสนุนการพัฒนา												
ผู้บริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย	
ให้มีระยะเวลายืดหยุ่นให้เลือกเข้ารับ		การ
อบรมอย่างท่ัวถึงอย่	างน้อย	1	หลักสูตร

2.	 สอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในโครงการอบรมผู้บริหาร
ทุกหลักสูตร

3. ติดตามผลการบูรณาการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารท่ีเป็นผลมาจาก
การฝึกอบรม

4.	 เร่ งสร้ างบุคลากรที่ มี ศั กยภาพสู ง							
เป็นคนดี	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 เข้าสู่
การเป็นผู้นำา/ผู้บริหาร	 และแสดงภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

5.	 ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ	
ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีด้วยการเผยแพร่
ช่องทางการประชุมสัมมนา	 สิ่งพิมพ์
ของทางราชการผ่านสังคมออนไลน์	
เว็บไซต์	หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

6.	 พัฒนาการจัดทำาฐานข้อมูลประวัติผลงาน
บุคคลดีเด่น	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์ท่ี	3
สร้างทีมแกนนำา
แบบกัลยาณมิตรเพ่ือ
ขับเคล่ือนการเสริมสร้าง
องค์กรคุณธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง
เครือข่ายกัลยาณมิตรเพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
อย่างเป็นระบบ

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ผู้นำา/ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
			คุณธรรมและจริยธรรมของ
			หน่วยงาน
-	แกนนำากัลยาณมิตร

กลยุทธ์ท่ี	4
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาคุณธรรม	
องค์กรคุณธรรม	 และ
ทักษะการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.	 การกำาหนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระกระบวนการ
เรียนรู้หลักการบริหารจัดการท่ีดีการมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และการแสดง
ความคิดเห็นที่สร้างสมานฉันท์

3. ส่ง เสริมและสนับสนุนค่านิยมการ
ยอมรับความจริง	 ความเสมอภาคและ
การชี้แจงข้อเท็จจริงในที่สาธารณะ
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กลยุทธ์ที่	๑
สร้ างนวัตกรรมด้ าน
การส่งเสริมคุณธรรม	
และการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

1.	 สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานในการ
สร้างผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม	
เช่น	 การสร้างหลักสูตร	 การอบรม	
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน	
การพัฒนาองค์กร	 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผลงานดี เด่นด้ านคุณธรรม	
จริยธรรม	 เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ
ท่ีดี	การยอมรับและขยายผลอย่างต่อเน่ือง

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

2.	 สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางเพื่อ
พัฒนา	 สร้างสรรค์	 ประกาศคุณความดี
กับบุคคล/หน่วยงานที่สรรสร้างความ
ดีความงามแก่ประโยชน์ส่วนรวมในรูป
แบบต่างๆ	 เช่น	 การสัมมนาวิชาการ
ประจำาปี	 การมอบประกาศเกียรติคุณ	
เป็นต้น

3. การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงาน			
การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมใน
หน่วยงาน/องค์กรซ่ึงขับเคล่ือนอย่าง
เป็นระบบโดยใช้รูปแบบการวิจัยหรือ						
การจัดการความรู้ อ ย่างเ ป็นระบบ						
โดยถอดบทเรียน	 เพื่อการสร้างข้อมูล
เชิงประจักษ์	 และมีการพัฒนาต่อยอด
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองท่ีส่งผลลัพธ์
ต่อองค์กร	

กลยุทธ์ที่	2
พัฒนาความเข้มแข็ง
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ							
การขยายความร่วมมือ
กับภาคส่วนอื่นๆ

1. สนับสนุนการดำาเนินงานเครือข่าย
คุณธรรมจริยธรรม	 เพ่ือให้เป็นค่านิยม/	
วัฒนธรรมองค์กร

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข2. ส่งเสริมกิจกรรมแกนนำากัลยาณมิตร

หรือกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย
เพื่อขยายผล

ยุทธศาสตร์ที่	3	ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม	

	 	 	 องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม



แผนแม่บท
ส่งเสริม
คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินการ
เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

3. สร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณธรรมกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่	
และเครือข่ายกัลยาณมิตรทั้งในและ
ตา่งประเทศผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	
เช่น	 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

4. การกำาหนดแนวทางความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืนๆท่ีมุ่งเน้นคุณธรรม	
จริยธรรม	และวัฒนธรรม	ธรรมาภิบาล

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความ
ยินดีต่อพฤติกรรมของคนดีหรือผลงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ/ส่วนรวม

6. การวางแผนจัดระบบการคัดเลือกคนดี
และผลงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใส	
ยุติธรรม

กลยุทธ์ที่	3
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม		
ท้ังบุคคล	หน่วยงานต้นแบบ	
อ ง ค์ ก ร ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรการเรียนรู้ 	
การพัฒนา	และการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

1.	 การนำ าระบบสารสนเทศมาใช้ ใน									
การบันทึกและรวบรวมข้อมูลบุคลากร
และหน่วยงานด้านองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรมและเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย

-	สถาบันพระบรมราชชนก	
			(แก้วกัลยาสิกขาลัย)
-	ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
			สาธารณสุข

2. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทำาทำาเนียบ
บุคลากร	 หน่วยงานต้นแบบองค์กร
สนั บ สนุ นท รั พ ย า ก รก า ร เรี ย น รู้
แผนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/								
โรงพยาบาลคุณธรรม	 แผนการจัดการ
ความรู้ด้านองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมอย่างเป็นระบบมีการเผยแพร่
และขยายผลอย่างต่อเนื่อง

3. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับองค์กร
ที่สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนา
ด้านองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม



แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
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3.7	 ผลที่ได้รับจากแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๑	

 (พ.ศ.	2560-2564)

(1)	 ระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

(2)	 เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม	และบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มมากขึ้น

(3)	 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	 มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม	 ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์	 ค่า

นิยมหลัก	 MOPH	 เทิดทูนชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตรย์	 น้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต	 ดำารงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม	 มีความสุขอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน

(4)	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล

คุณธรรมแก่หน่วยงานอื่น



แผนแม่บท
ส่งเสริม
คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์	คุณธรรมนำาการพัฒนาตน	คน	งานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

(1)	 พัฒนาระบบรากฐาน	
การส่งเสริมคุณธรรมให้มี	
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

(2)	พัฒนาหน่วยงานใน	
สังกัดกระทรวสาธารณสุข	
เป็นองค์กรคุณธรรม/								
โรงพยาบาลคุณธรรม	

(3)	พัฒนาเครือข่าย
การส่งเสริมคุณธรรมใน
กระทรวงสาธารณสุข	 ให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	

(4)	 ส่งเสริมให้กระทรวง	
สาธารณสุข	 เป็นแบบอย่าง	
ท่ีดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม

วัตถุประสงค์หลัก

(1)	 เพื่อวางระบบรากฐาน	
การส่งเสริมคุณธรรมใน	
กระทรวงสาธารณสุข

(2)	เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	
ในระบบการบริหารจัดการ	
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมใน	
กระทรวงสาธารณสุขและ					
มีความยั่งยืน	

(3)	 เพื่อสร้างและพัฒนา	
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง	
สาธารณสุขให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/ โรงพยาบาล
คุณธรรม	

(4)	 เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวง	
สาธารณสุขเป็นแบบอย่าง		
ท่ีดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์

(1)	วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสุข

(2)	สร้างและพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง		
สาธารณสุขให้เป็นองค์กร	คุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

(3)	 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข	
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้
เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม

ผลที่ได้รับ

(1)	 เกิดองค์กรคุณธรรม/	
โรงพยาบาลคุณธรรม	 และ	
บุคคลต้นแบบในสั งกัด	
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่ม	
มากขึ้น

(2)	มีระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

(3)	บุคคลากรกระทรวง	
สาธารณสุข	มีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องดีงาม	โดยปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา	
น้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิต	ดำารงไว้ซึ่งวิถีทาง
วัฒนธรรม	มีความสุขอย่าง	
มั่นคงและยั่งยืน

(4)	กระทรวงสาธารณสุข	
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการส่งเสริมให้เป็น
องค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
แก่หน่วยงานอื่น

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



แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
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แผนแม่บท

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

๔
การขับเคลื่อนการกำากับติดตามและประเมินผล

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 

ส่วนที่



แผนแม่บท
ส่งเสริม
คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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4.๑	 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข	

บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม								

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 12	 กรกฎาคม	 255๙	

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	

(พ.ศ.255๙-2560)	 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	

กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2560-2564)	

บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 รวม	

16	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	

 ๑.	 ส่วนราชการระดับกรม	หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

	 	 1.1		 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

	 	 1.2		 กรมควบคุมโรค

	 	 1.3		 กรมอนามัย

	 	 1.4		 กรมการแพทย์

	 	 1.5		 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 1.6		 กรมสุขภาพจิต

	 	 1.๗		 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 	 1.๘		 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 	 1.๙		 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

บทที่ ๔



แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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	 2.	 หน่วยงานของรัฐภายใต้กำากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 2.1		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 	 2.2		 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

	 	 2.3		 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

	 3.	 องค์การมหาชน

	 	 3.1		 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)

	 	 3.2		 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

	 	 3.3		 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

	 4.	 รัฐวิสาหกิจ

	 	 -		 องค์การเภสัชกรรม

4.2	 การกำากับติดตามและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	

	 ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	2560-2564)

	 การกำากับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสำาเร็จอย่างต่อเนื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์	

และผลการดำาเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 1	

(พ.ศ.	 2560-2564)	 โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานติดตามความก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ	

มีกลไกการกำากับติดตามและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 1	

(พ.ศ.	2560-2564)	ดังนี้

	 1)	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข	ภายใต้กำากับของคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 มีบทบาทหน้าที่ในการกำากับติดตาม	 การประเมินผล	 การประสานงานภาคี

เครือข่ายเพ่ือร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม	 การบริหารจัดการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	

ฉบับท่ี	1	(พ.ศ.	2560-2564)	สู่การปฏิบัติ	และรายงานผลเสนอคณะอนุกรรมการกำากับติดตามการส่งเสริม

คุณธรรมในสังคมไทย	และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำาดับ	เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนราชการ
ระดับกรม	หรือ
มีชื่อเรียก

อีกอย่างหนึ่ง

องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานของรัฐ
ภายใต้กำากับ
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข
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	 2)	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข	ภายใต้กำากับของคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	รายงานผลเสนอคณะอนุกรรมการกำากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย	

และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำาดับ	ภายใน	30	วัน	หลังจากส้ินปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560-

2564	ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	รวมทั้งให้สรุปผลการดำาเนินงานตลอด

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2560-2564)	ระยะเวลา	5	ปี	และ

นำาเสนอผล	ตลอดจนจัดทำาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	2	ต่อไป

4.3	 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

	 จากทิศทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	1	(พ.ศ.255๙-2560)	เน้นการพัฒนา

และยกระดับจิตใจของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	 รวมท้ังส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม	 โดยจัดทำา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2560-2564)	และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานตามบริบทของหน่วยงานนั้น	 และต้องดำาเนินการให้ทุกส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	

ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	2560-2564)	 อย่างมีประสิทธิภาพ	ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล	 รวมทั้งสอดคล้อง

กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.255๙-2560)	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 เป็นองค์กร

คุณธรรมอย่างยั่งยืน

4.4	 แนวทางการขับเคลื่อน

 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๑	

	 (พ.ศ.	2560-2564)

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

มีขั้นตอนในการดำาเนินงานเป็นไปตามแบบฟอร์มที่	 1-5	 และเกณฑ์การประเมินระดับความสำาเร็จ

ในการดำาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม	 ดังแผนผังการดำาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	

กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2560-2564)	ดังนี	้
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ลำาดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่	๑ ตัวอย่าง	 การแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	ระดับหน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่	2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	พ.ศ.	2560-2564	
(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่	3 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับหน่วยงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560-2564	
(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่	4 รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน	ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2560-2564	(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่	5 รายละเอียดขององค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม	
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก
แก้วกัลยาสิกขาลัย

เกณฑ์การ
ประเมิน

ระดับความสำาเร็จในการดำาเนินการเป็นหน่วยงาน
คุณธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก
แก้วกัลยาสิกขาลัย
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แผนผังการดำาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

ระดับนโยบาย	
1.		 คณะอนุกรรมการกำากับติดตามการส่งเสริม

คุณธรรมในสังคมไทย
2.		คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ
3.		คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรม

ในสังคมไทย
4.	 คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริม

คุณธรรมในสังคมไทย

ระดับปฏิบัติการ
1.	คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข	
2.	คณะทำางานจัดทำาและขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	
ระดับหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน	(ตามแบบฟอร์มที่	1)

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการกำากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี

จัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
บูรณาการทำางานร่วมกับแผนอื่นๆ	เชื่อมโยงกับแผนงานตามภารกิจของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามบริบทของหน่วยงาน	(ตามแบบฟอร์มที่	2)

ติดตามผลและรายงานผล
n	 ติดตามผลประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน	ประจำาปีงบประมาณ	(ตามแบบฟอร์มที่	3)	

ดำาเนินการทุกปี	รวม	5	ปี
n	 รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	ระดับหน่วยงาน	(ตามแบบฟอร์มที่	4)	
n	 รายละเอียดหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	(ตามแบบฟอร์มที่	5)	

การขับเคลื่อน
n	 ดำาเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2560-2564)	และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมระดับ	หน่วยงาน
n	 เน้นสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์	สร้างความเข้มแข็งจากภายใน	สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันตามยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	

(พ.ศ.	2560-25๗๙)
n	 เน้นส่งเสริมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ในปี	2560
n	 เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์
n	 เน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	
n	 เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมตามภารกิจ	(ตามเกณฑ์การประเมิน)
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ตัวอย่าง
แบบฟอร์มท่ี	๑	การแต่งต้ังคณะทำางานจัดทำาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	

ระดับหน่วยงาน

คำาส่ัง	............(ช่ือองค์กร	หน่วยงาน)
ท่ี................/2560

เรื่อง	แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.................	(ชื่อองค์กร	หน่วยงาน)
....................................

 
	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 12	 กรกฎาคม	 255๙	 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	255๙-2564)	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของทุกหน่วยงาน	 และกระทรวงสาธารณสุข	 จัดทำาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับท่ี	 1	
(พ.ศ.	 2560-2564)	 เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1			
(พ.ศ.	255๙-2564)	นั้น
	 ฉะนั้น	 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.................	 (ชื่อองค์กร	 หน่วยงาน)	 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย	 และมีประสิทธิภาพ	 จึงแต่งตั้งคณะคณะทำางานจัดทำาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม.................(ชื่อองค์กร	หน่วยงาน)	โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 ๑.		 องค์ประกอบ
	 	 1.1	....................................................................................	 ประธานคณะทำางาน
	 	 1.2	....................................................................................	 รองประธานคณะทำางาน
	 	 1.3	....................................................................................	 คณะทำางาน
	 	 1.4	...................................................................................	 คณะทำางาน
	 	 1.5	...................................................................................	 คณะทำางาน
	 	 1.6	เจ้าหน้าที่องค์กร	หน่วยงาน	.	 	 	 	 คณะทำางานและเลขานุการ
	 	 1.๗	เจ้าหน้าที่องค์กร	หน่วยงาน	 	 	 	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 1.๘	เจ้าหน้าที่องค์กร	หน่วยงาน	 	 	 	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

	 2.		 อำานาจหน้าที่
	 	 2.1	ให้คณะทำางานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล	ศึกษา	วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
ภายในองค์กรหน่วยงาน	 กับทั้งกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	 กระทรวง
สาธารณสุข	ฉบับที่	1	(พ.ศ.2560-2564)	
	 	 2.2	 จัดทำาเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.................(ชื่อองค์กร	 หน่วยงาน)	 และดำาเนินการ
ขับเคล่ือนแผนฯ	ดังกล่าว	โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	
ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.2560-2564)	 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.................	 (ชื่อองค์กร	 หน่วยงาน)	 ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน	
	 	 2.3	ดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	มอบหมายพร้อมทั้ง
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่...................เดือน................................พ.ศ......................
..............................................

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

ผู้บริหารของ......................(ชื่อองค์กร	หน่วยงาน)



แผนแม่บท
ส่งเสริม
คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แบบฟอร์มท่ี	2	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560-2564	(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ช่ือหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง..................................................................................
ช่ือผู้ประสานงาน.....................................................................โทร.............................................................................................
ข้อมูลพ้ืนฐาน

ชื่อหน่วยงานในสังกัด
ที่ รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการปี	2560

จำานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จำานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จำานวนประชาชน
เป้าหมาย

1.

2.

3.

จำานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำาเนินการในปีงบประมาณ	2560	....................................โครงการ
จำานวนงบประมาณที่ใช้ดำาเนินการในปี	2560	รวม..................................บาท

•	 จากงบปกติของหน่วยงาน	รวมทุกโครงการจำานวน	..................................บาท
•	 จากงบอื่นๆ	รวมทุกโครงการจำานวน...............................บาท

เป้าหมายในปี	2560	
•	 จำานวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำานวนรวม……..คน
•	 จำานวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม………………….แห่ง
•	 จำานวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	

ศาสนา	พระมหากษัตริย์………………….แห่ง
•	 จำานวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหา

กษัตริย์…………….คน
•	 จำานวนองค์กรคุณธรรม	/โรงพยาบาลคุณธรรม	ต้นแบบในเครือข่าย	รวม	..........แห่ง

ระยะเวลาที่ดำาเนินการ	......................เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/
องค์กร	หน่วยงาน

•	 …………………………..
•	 ……………………………..

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำาเนินการในปีงบประมาณ	2560

ยุทธศาสตร์/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ีใช้

ปีงบประมาณ	2560

หมายเหตุผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส	๑
(ต.ค.-ธ.ค.5๙)

ไตรมาส	2
(ม.ค.-มี.ค.60)

ไตรมาส	3
(เม.ย.-มิ.ย.60)

ไตรมาส	4
(ก.ค.-ก.ย.60)

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

2)	ยุทธศาสตร์.......
		2.๑		โครงการ/
กิจกรรม......

3)	ยุทธศาสตร์.......
		3.๑		โครงการ/
กิจกรรม......

รวม



แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แบบฟอร์มท่ี	3	การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560-2564	(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ช่ือหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง..................................................................................
ช่ือผู้ประสานงาน.....................................................................โทร.............................................................................................
จำานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำาเนินการจริงในปีงบประมาณ	2560	....................................โครงการ
จำานวนงบประมาณท่ีใช้ดำาเนินการจริงในปีงบประมาณ	2560	รวม	..................................บาท

•		จากงบปกติของหน่วยงาน	รวมทุกโครงการจำานวน	..................................บาท
•		จากงบอื่นๆ	รวมทุกโครงการจำานวน...............................บาท

โครงการ

ผลสำาเร็จ
งบประมาณ

ท่ีใช้
หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีดำาเนินการปีงบประมาณ	2560
ผลการ

ดำาเนินการผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส	๑
(ต.ค.-ธ.ค.5๙)

ไตรมาส	2
(ม.ค.-มี.ค.60)

ไตรมาส	3
(เม.ย.-มิ.ย.60)

ไตรมาส	4
(ก.ค.-ก.ย.60)

๑

2

3

4

5

หมายเหตุ	:	
	 ผลสำาเร็จเชิงปริมาณ	คือ	จำานวนคน	จำานวนหน่วยงาน	จำานวนชุมชน
	 ผลสำาเร็จเชิงคุณภาพ	คือ	คุณภาพชีวิต	ความพึงพอใจ	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลที่ได้จากการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร
หน่วยงานในปี	2560

•	 จำานวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำานวนรวม……..คน

•	 จำานวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความสำาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม………………….แห่ง

•	 จำานวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	
ศาสนา	พระมหากษัตริย์………………….แห่ง

•	 จำานวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	
…………….คน

•	 จำานวนองค์กรคุณธรรม	/โรงพยาบาลคุณธรรม	ต้นแบบในเครือข่าย	รวม	..........แห่ง
ระยะเวลาที่ดำาเนินการ	......................เดือน



แผนแม่บท
ส่งเสริม
คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แบบฟอร์มท่ี	4	รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560-2564	(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ช่ือหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง..................................................................................
ช่ือผู้ประสานงาน.....................................................................โทร.............................................................................................
ผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	ระดับ	หน่วยงาน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560-2564	(ทุกปี	รวม	5	ปี)

ตัวช้ีวัดผลสำาเร็จ
การดำาเนินงาน

จำานวน ผลการดำาเนินงาน หมายเหตุ
มี/ทำา ไม่มี/ไม่ทำา

1.			แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	หน่วยงาน	....

2.			จัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	หน่วยงาน	....	ประจำาปีงบประมาณ		พ.ศ.	2560-2564	
(ทุกปีรวม	5	ปี)

3.			สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับท่ี	1			
(พ.ศ.	2560-2564)	และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	หน่วยงาน	....	ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2560-2564	(ทุกปีรวม	5	ปี)	ให้แก่บุคลากรและเครือข่าย	

4.			มีการกำาหนดเป็นนโยบายสำาคัญ	โดยสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม	(ยึดหลักธรรมทางศาสนา	
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย)	ลงในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	ของ
หน่วยงานในสังกัด	ตามความเหมาะสม

5.			มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคีเครือข่าย	ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรม	
เพิ่มมากขึ้น

6.			มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดำาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด	

๗.			มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด	ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน

๘.			มีหน่วยงาน/องค์กรในเครือข่าย	ให้ความสำาคัญกับการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น

๙.			มีหน่วยงานในเครือข่าย	ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

10.	มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด	เข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

11.	มีเครือข่าย	ได้รับการพัฒนาให้เป็น	หน่วยงานคุณธรรม/โรรงพยาบาลคตุณธรรมต้นแบบ	



แผนแม่บท
ส่งเสริม

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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แบบฟอร์มท่ี	5	รายละเอียดของหน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมในสังกัด………………

จำานวนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมในเครือข่าย			รวม.........................แห่ง	

รายช่ือชุมชนคุณธรรม		
องค์กร/หน่วยงานคุณธรรม

สถานท่ีต้ัง
(ตำาบล	อำาเภอ	จังหวัด)

หน่วยงาน/กรม
ท่ีรับผิดชอบ

ความโดดเด่น
ผ่านเกณฑ์

การประเมินระดับ

ยึดม่ันในหลักธรรม
ศาสนา

ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมไทย

		คะแนน ระดับ

๑

2

3

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



แผนแม่บท
ส่งเสริม
คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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เกณฑ์การประเมิน	 ระดับความสำาเร็จในการดำาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

โดยประเมินตามตัวชี้วัดที่	๘	ระดับความสำาเร็จในการดำาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม	

(ของสถาบันพระบรมราชชนก	แก้วกัลยาสิกขาลัย)
 หน่วยงานคุณธรรม	 หมายถึง	 หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส	 ซื่อสัตย	์

ประหยัด	ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม	วัฒนธรรม	และหลักกฎหมาย	ตลอดจนให้บริการ

ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 ด้วยความมีน้ำาใจ	 เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ	 และบุคคลอื่น	

ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน	มีข้ันตอนการดำาเนินการตามระดับความสำาเร็จ	5	ข้ันตอน

	 โดยมุ่งเน้น

	 1.	นโยบายของผู้นำาองค์กร

	 2.	การประกาศอัตลักษณ์

	 3.	มีแผนและการดำาเนินการตามแผน

	 4.	มีการติดตามประเมินผล

	 5.	มีการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำาเนินการรอบ	12	เดือน	เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป

ระดับคะแนน
ระดับขั้นตอนของความสำาเร็จ	(Milestone)

ขั้นตอนที่	๑ ขั้นตอนที่	2 ขั้นตอนที่	3 ขั้นตอนที่	4 ขั้นตอนที่	5

๑ a
2 a a
3 a a a
4 a a a a
5 a a a a a

เงื่อนไข	:	รายละเอียดการดำาเนินงาน

ขั้นตอน รายละเอียดการดำาเนินงาน

๑ ผู้นำาของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายดำาเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม”และประชุมชี้แจง
นโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ

2 -	แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำาเนินการ“หน่วยงาน
คุณธรรม”	

-	คณะกรรมการหรือคณะทำางานร่วมกันวางแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”
-	กำาหนดอัตลักษณ์และจัดทำาโครงการ/กิจกรรม	โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
-	มีส่วนร่วม	โดยใช้	ค่านิยมองค์กร	MOPH	เป็นแนวทางในการกำาหนดอัตลักษณ์
-	จัดทำาโครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์	โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม	

3 ดำาเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”

4 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”รอบ	6	เดือน

5 -	สรุปผลการดำาเนินงานรอบ	12	เดือน
-	สรุปและวิเคราะห์ผลการดำาเนินการรอบ	12	เดือน	เป็นข้อมูลในการพัฒนา“หน่วยงาน

คุณธรรม”ในปีต่อไป
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เงื่อนไข	:	แนวทางการประเมินผล	
	 -	การประเมินรอบ	6	เดือนแรก	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	
			 			(ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	255๙	–	31	มีนาคม	2560)

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ผู้นำาของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายดำาเนินการ	“หน่วยงานคุณธรรม”	และประชุมชี้แจง
นโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ

2 -	แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำาเนินการ“หน่วยงาน
คุณธรรม”	(0.5	คะแนน)

-	คณะกรรมการหรือคณะทำางานร่วมกันวางแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”	(0.5	คะแนน)
-	ประชุมเชิงปฏิบัติการกำาหนดอัตลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม	
			โดยใช้	ค่านิยมองค์กร	MOPH	เป็นแนวทางในการกำาหนดอัตลักษณ์	(0.5	คะแนน)
-	จัดทำาโครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์	โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม			

(0.5	คะแนน)

3 ดำาเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”

ค่าคะแนนที่ได้

๑ 2 3 4 5

ขั้นตอนที่	๑ ๑ ขั้นตอนที่	2 ๑ ๑

	 -	การประเมินรอบ	6	เดือนหลัง	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	
			 			(ระหว่างวันที่	1	เมษายน–30	กันยายน	2560)

ขั้นตอน รายละเอียดการดำาเนินงาน

๑ ผู้นำาของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายดำาเนินการ	“หน่วยงานคุณธรรม”	และประชุม
ชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ

2 -		แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำาเนินการ										
“หน่วยงานคุณธรรม”	(0.25	คะแนน)

-		คณะกรรมการหรือคณะทำางานร่วมกันวางแผนพัฒนา	“หน่วยงานคุณธรรม”          
(0.25	คะแนน)

-	ประชุมเชิงปฏิบัติการกำาหนดอัตลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม	โดยใช้	
ค่านิยมองค์กร	MOPH	เป็นแนวทางในการกำาหนดอัตลักษณ์	(0.25	คะแนน)

-	จัดทำาโครงการ/กิจกรรมโดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม		(0.25	คะแนน)

3 ดำาเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”

4 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”รอบ	6	เดือน

5 -	สรุปผลการดำาเนินงานรอบ	12	เดือน
-	วิเคราะห์ผลการดำาเนินการเป็นข้อมูลในการพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”	ในปีต่อไป

ค่าคะแนนที่ได้

๑ 2 3 4 5

ขั้นตอนที่	๑ ขั้นตอนที่	2 ขั้นตอนที่	3 ขั้นตอนที่	4 ขั้นตอนที่	5
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กระทรวงวัฒนธรรม.	แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	255๙-2564).		
กรุงเทพมหานคร	:	กระทรวงวัฒนธรรม,	255๙.

แก้วกัลยาสิกขาลัย	สถาบันพระบรมราชชนก.	เกียรติคุณสดุดี	คนดีศรีสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข		
ประจำาปี	255๙.	กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	ยุทธรินทร์การพิมพ์	จำากัด,	255๙.

คณะกรรมการดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข.	 แผนยุทธศาสตร์									
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2560-2564.	 นนทบุรี	 :	
กระทรวงสาธารณสุข,	255๙.

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.	 สรุปสาระสำาคัญแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	255๙-2564).	กรุงเทพมหานคร	:	กระทรวงวัฒนธรรม,	2560.

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.	 คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	255๙-2564).	กรุงเทพมหานคร	:	กระทรวงวัฒนธรรม,	2560.

ธานินทร์		กรัยวิเชียร.	ศาสตราจารย์.	ปาฐกถาพิเศษ	เร่ือง	จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัท	 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง	 จำากัด	
(มหาชน),	2551.

สำานักงาน	 ป.ป.ช..	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	
2560-2564).	นนทบุรี	:	สำานักงาน	ป.ป.ช.	255๙.

ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 และหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศษสตร์	 22	 องค์กร.	 แผนพัฒนา
ความซ่ือสัตย์แห่งชาติ	(พ.ศ.	2555-255๙).	กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	พริกหวานกราฟฟิค	จำากัด,	
2555.

บรรณานุกรม
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คุณธรรม”  หมายความวา  ส่ิงที่มีคุณคา  มีประโยชน  เปนความดีงาม  เปนมโนธรรม  เปน

เคร่ืองประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว  กลัวบาป  ใฝความดี  เปนเคร่ืองกระตุนผลักดันใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบ  เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน  และเปนส่ิงที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพื่อให
เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย 

“จริยธรรม”  หมายความวา  กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ  ซ่ึงกําหนดไวสําหรับ
สังคม  เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม  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

คุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

51

 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปนกรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนกรรมการ 
(๙) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคล  ซ่ึงมีความรู

ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเก่ียวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เปนกรรมการ 
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแตงต้ังขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม  เปนเลขานุการหนึ่งคน  

และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับแตงต้ัง 

อีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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 หนา   ๓ 
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ 
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   หาก 
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทย 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

อนุมัติ 
(๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน

ตาง  ๆ  ในเร่ืองที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง  ๆ  ในการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ 
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน 

และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู   
(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่

เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย างหนึ่ งอย างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง 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

รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เก่ียวของ 
(๓) สนับสนุนการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

เครือขายองคกรที่เก่ียวของ 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่

เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

	 ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 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.	 พลตำารวจเอก	อดุลย์		แสงสิงแก้ว	 รองประธานกรรมการคนที่	3

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 5.	 นายไมตรี		อินทุสุต	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 6.	 นายกฤษฎา		บุญราช	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 ๗.	 ศาสตราจารย์	ดร.อภินันท์		โปษยานนท์	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

	 ๘.	 นายแพทย์โสภณ		เมฆธน	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ รูป/คน

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแต่งต้ัง	 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ”	ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	จำานวน	

10	รูป/คน	แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระ	ลงวันที่	10	มีนาคม	255๘	ดังนี้	

	 1.	 พลเอก	ธนะศักดิ์		ปฏิมาประกร	 ประธานกรรมการ

	 	 รองนายกรัฐมนตรี	ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

	 2.	 นายวีระ		โรจน์พจนรัตน์	 รองประธานกรรมการคนที่	1

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 3.	 พลเอก	ดาว์พงษ์		รัตนสุวรรณ	 รองประธานกรรมการคนที่	2

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 4.	 พลตำารวจเอก	อดุลย์		แสงสิงแก้ว	 รองประธานกรรมการคนที่	3

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 5.	 นายไมตรี		อินทุสุต	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 6.	 นายกฤษฎา		บุญราช	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 ๗.	 ศาสตราจารย์	ดร.อภินันท์		โปษยานนท์	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

	 ๘.	 นายแพทย์โสภณ		เมฆธน	 กรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

	 ตามระเบียบข้อ	4	วรรคสอง	กำาหนดให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีอำานาจแต่งต้ังข้าราชการ

ในกระทรวงวัฒนธรรม	เป็นเลขานุการหน่ึงคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน	โดยกระทรวงวัฒนธรรม	

ได้มีคำาส่ังท่ี	4๘6/2550	ลงวันท่ี	1๙	ธันวาคม	2550	แต่งต้ัง	ดังน้ี 

	 1.	 อธิบดีกรมการศาสนา	 เลขานุการ

	 2.	 รองอธิบดีกรมการศาสนา	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 3.	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ท้ังน้ี	มติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	คร้ังท่ี	1/255๙	เม่ือวันท่ี	14	มีนาคม	255๙	

ให้ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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