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 กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา กตัญญู และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” 

 กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 จะเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน
คุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ด้วยแนวคิดการรับรู้
ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) และหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” อันจะท าให้บุคลากรทุกระดับ 
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปใช้ในชีวิต ด ารงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม น าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 
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ภำคผนวก  18 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  

 พ.ศ. 2561 
 

 - ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ   
 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 - ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2559-2564) 

 

 - ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 

 

 - ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 3/2563 ลงวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 

 

 - ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

 

 - ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 11/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท 
 ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดี 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง  
การพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย มีจริยธรรมและคุณธรรม 3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 คนไทยเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์  
ต่อส่วนรวม 5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย 
ร่วมด าเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ  

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2559 -2564) ให้ความส าคัญ 
กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนโดยให้น าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทุกรัชกาล หลักค าสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาลเพ่ือสร้างพลังการท าความดีเพ่ือชาติของประชาชน
ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด 
“คุณธรรมน าการพัฒนา”พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน”  
จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และหลักธรรมของศาสนา ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  เป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่  “ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  
ด้วย “ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล โดยการสร้างคนไทย
ให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมที่เกื อกูลและแบ่งปัน” ภายใต้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง ค านึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์
ของชาติเป็นส าคัญ 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ  
มาตรา 78 บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้  
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี   
 (1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
 (2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
 (3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
 (4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 (5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ 
อย่างมีคุณธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 
 (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 (3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง)  
ให้ความส าคัญกับ 4 กลไกหลัก ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรม (2) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
(3) การพัฒนากลไกใหม่ ๆ อาทิ ระบบเครดิตสังคม (Social credit) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม  
ในระดับพื นที่ และระดับบุคคล และ (4) การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิ ง เพ่ือใช้พลังบวก (Soft power)  
ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย  

 กรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดท า 
เกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่เป็นกระบวนการส าคัญน าไปสู่การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรให้ดีขึ น 
แบ่งเป็น 9 ตัวชี วัด 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ 

  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)  
บนพื นฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์  นโยบายรัฐบาล  
โดยร่วมออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือท าตั งแต่วันนี   
โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนค านึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และหันมาร่วมมือกัน
สร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มุ่งเสริมสร้างระบบคุณธรรม 



 3 

ของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่ พึ งประสงค์  
4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH”  
โดยให้ค่านิยม “MOPH” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมายการท างาน 
จะเป็นอย่างไรก็จะประสบความความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน  

 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ  ในคราวประชุม ครั งที่  1/2564 เมื่อวันที่  
10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และให้หน่วยงานปรับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม ให้มีกรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  1  
พร้อมทั งเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ทั งนี  คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ในคราวประชุม ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลา
การด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)  
ถึงปี พ.ศ. 2565 ด้วยแล้ว 

 กระทรวงสาธารณสุข จึงด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลา 
การด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งขยายระยะเวลาถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 และมีเนื อหาสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้อง 
กับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง)  
ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และระบบเครดิตสังคม (Social Credit) 
ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 1.2.2  เพ่ือสร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 1.2.3  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวง
สาธารณสุข และมีความยั่งยืน 
 1.2.4  เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
 1.2.5  เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 
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1.3 ขอบเขตการจัดท าแผน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการ 
ถึงปี พ.ศ. 2565 มีขอบเขตการจัดท าแผนตามกรอบของกฎหมาย แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
ดังนี  
 1.3.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 1.3.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ที่ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 1.3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(ฉบับปรับปรุง) 
 1.3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลา
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 1.3.5 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ขยายระยะเวลา
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 1.3.6 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)  
ที่ขยายระยะเวลาถึงปี พ.ศ. 2565 
 1.3.7 แผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

1.4 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.4.1 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้น า โดยเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตนารมณ์แน่วแน่ 
ในความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดค่านิยมหลักขององค์กรในการหล่อหลอม
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยค่านิยม MOPH 
 1.4.2 ความร่วมมือของเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง
และด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนในระบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 1.4.3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
 1.4.4 บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
(Mindset) จากการส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ในระยะที่ผ่านมา 



 5 

บทที่ ๒ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ 

 
2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 
 เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
 
2.2 เป้าประสงค์ (Goal) 
 คุณธรรมน าการพัฒนาตน คน งานอย่างยั่งยืน 
 
2.3 พันธกิจ (Mission)  
 2.3.1 พัฒนาระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3.2 พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม 
 2.3.3 พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข  ให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2.3.4 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
 
2.4 วัตถุประสงค์หลัก (Objective) 
 2.4.1 เพ่ือวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 2.4.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
และมีความยั่งยืน 
 2.4.3 เพ่ือสร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 2.4.4 เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
 
2.5 ตัวชี้วัด (Key performance Indicators) 
 ก าหนดกรอบเวลา ปี พ.ศ. 2565 (1 ปี) 
 2.5.1 ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 2.5.2 ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน  
 2.5.3 ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมคณุธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
 2.5.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 92 
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2.6 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 แนวทางที ่1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
 แนวทางที ่2 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ 
 แนวทางที ่3 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
   และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
   เป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
 แนวทางที ่4 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมด้วยหลัก 3 ส. (สวดมนต์ 
   สมาธิ สนทนาธรรม) 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ )  
   1 น. (นาฬิกาชีวิต)  
 แนวทางที ่5 วางระบบส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก (Social Credit) 
 แนวทางที ่6 ส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาล ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   และสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กร 
      คุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม 
 แนวทางที ่1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 แนวทางที ่2 สร้างผู้น าหน่วยงานและสร้างเสริมแกนน าแบบอย่างในการบริหาร
   ที่เน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
 แนวทางที ่3 สร้างทีมแกนน าแบบกัลยาณมิตรเพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
   องค์กรคุณธรรม 
 แนวทางที ่4 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม  
   และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม 
      ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 แนวทางท่ี 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนา 
   องค์กรคุณธรรม 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการขยายความร่วมมือ 
   กับภาคส่วนอื่นๆ 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม 
   ทั้งบุคคล หน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
   การพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 

แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แนวทางที่ 1 
วางระบบรากฐาน 
การส่งเสริมคุณธรรม 
ของสถาบันการศึกษา 
ในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยบรรจุ 
เรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
ในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร  
ให้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาในสังกัด 
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 

สถาบันพระบรมราชชนก 
- วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีในสังกัด 
- วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรในสังกัด 
 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยบรรจุ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริต 
ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และผู้บริหาร สามารถปรับฐาน
ความคิด (mindset) การยึดถือประโยชน์ 
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

สถาบันพระบรมราชชนก 
- วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีในสังกัด 
- วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรในสังกัด 
- วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 

3. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในสังกัด 
สถาบันพระบรมราชชนก สร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันพระบรมราชชนก 
- วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีในสังกัด 
- วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรในสังกัด 
- วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 

แนวทางที่ 2 
วางระบบรากฐาน 
การส่งเสริมคุณธรรม 
ของส่วนราชการ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  
“การเป็นข้าราชการที่ดี” ในโครงการอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ โดยบรรจุ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริต 
ตลอดจนหลักสูตรข้าราชการ “ครองตน ครองคน 
ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในหลักสูตรเพื่อให้ข้าราชการใหม่ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด 
(mindset) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

- กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
- ส านักวิชาการสาธารณสุข 
- วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

 
 
 
 
 

2. ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีหน้าที่ส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุข 
โดยปลูกและปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัย
ความรับผิดชอบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท าการ 
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม โดยน าระบบเลข “ฐานสบิ 
Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”  
มาปรับใช้เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน  
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

3. ส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
จรรยาข้าราชการของทุกส่วนราชการ  
จรรยาวิชาชีพของทุกวิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์
ของคนไทย 4 ประการ ประกอบด้วย  
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม 
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

4. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการให้รางวัลเพื่อเป็นการยกย่อง 
ผลจากการประกอบคุณงามความดี เป็นตัวอย่าง
แก่บุคคลอ่ืนในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง 
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี  

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

5. ส่งเสริม สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ 
ในกระบวนการขอรับบริการตามคู่มือประชาชน 
(พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลช่องทางการร้องเรียนดังกล่าว
ในคู่มือส าหรับประชาชน รวมถึงปลูกฝังจิตส านึก
และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้มีค่านิยม
เรื่องการรอคิวในการด าเนินการตามขั้นตอน 
ของทางราชการ และการไม่ให้สินบนเพื่อให้ 
ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการให้บริการ
อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน 
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องการเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 

7. พัฒนาระบบการบริหารบุคคล ให้โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง 
โดยระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย 
ต้องโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการใช้ดุลยพินิจ  
มีหลักฐานการพิจารณาที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจนเปิดเผยได้ เพื่อให้ระบบราชการสามารถ 
คัดสรรได้ทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  
และศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติราชการ 

- กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องระบบ 
การบริหารบุคคล 

8. พัฒนาให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือให้ทุกขั้นตอนของระบบราชการ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีความซื่อสัตย์  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

9. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมาย 
ปรับปรุงกฎหมายตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
และจริยธรรม และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- กองกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

10. ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น 
จริงจัง และเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการลงโทษ
บุคคลที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง  

- กลุ่มเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง 
การเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

11. ส่งเสริมให้มีสื่อสร้างสรรค์ และหลากหลาย 
เพ่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกฝังคุณธรรม 
ที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  
และความรู้ถึงอันตรายที่เกิดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

- ส านักสารนิเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แนวทางที่ 3 
วางระบบรากฐาน 
การใช้วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 
และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์
เป็นฐาน 
ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม 

1. น าค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
“MOPH” มาเป็นบรรทัดฐานทางคุณธรรม 
ในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  
ร่วมกิจกรรมและวันส าคัญทางศาสนา ได้แก่ 
   (2.1) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
   (2.2) สวดมนต์ข้ามปี 
   (2.3) วันมาฆบูชา 
   (2.4) วันวสิาขบูชา 
   (2.5) วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
   (2.6) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2.7) อื่นๆ  
ตามแบบคุณธรรมวิถีใหม่ (MOPH Moral  
in New Normal) ที่สอดคล้องกับการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และน าหลักค าสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ส่วนกลาง 
- กองกลาง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการงานพิธีการ 
และพิธีกรรมทางศาสนา 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการตามแนวทาง 
ของกรมการศาสนาก าหนด 
ในแต่ละกิจกรรมวันส าคัญ 
ทางศาสนา  
และประสานทุกส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการ และรวบรวม
รายงานผลการด าเนินงาน 
ไปยังกรมการศาสนา 
 
ส่วนภูมิภาค 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวบรวมรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ไปยังส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดทุกแห่ง 

3. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม 
และวันส าคัญทางศาสนา 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

4. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และมีความสุข  
บนฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และรากฐานวัฒนธรรมไทย  

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
- ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 5. สนับสนุนการด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

ที่ดีงาม ได้แก่ มีความเอ้ืออาทร รักและแบ่งปัน  
มีจิตอาสาปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของไทย  
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันของคนไทย 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
- ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 6. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรดว้ยหลักทางศาสนา 

ที่แต่ละบุคคลนับถือและติดตามประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางที่ 4 
วางระบบรากฐาน 
การส่งเสริมคุณธรรม
ด้วยหลัก 3 ส.  
(สวดมนต์ สมาธิ 
สนทนาธรรม)  
3 อ. (อาหาร  
ออกก าลังกาย 
อารมณ์)  
1 น. (นาฬิกาชีวิต) 
โดยก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการ 
และหน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในการขับเคลื่อน 
 

จัดให้มีการด าเนินการตามโครงการสุขภาพดี  
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
(สธทศ.) 

- ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กองการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แนวทางที่ 5  
วางระบบเครดิตสังคม 
(Social Credit) 
ส่งเสริมการให้ 
ด้วยพลังเชิงบวก 

ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จัดระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ส่งเสริม 
การให้ด้วยพลังเชิงบวก เพ่ือให้บุคลากร 
เกิดคุณธรรมจิตอาสา 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

แนวทางที่ 6  
ส่งเสริมคุณธรรม
เฉพาะกาล  
ที่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19)  
และสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วางระบบการส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาล 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยคุณธรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม / 
   โรงพยาบาลคุณธรรม 
 

แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แนวทางที่ 1 

สร้างและพัฒนา
หน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 

1. จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม 

จริยธรรม ท าหน้าที่ด าเนินการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 2. หน่วยงานก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนา 

องค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ  
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
ผ่านกลไกชมรมจริยธรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
และฝึกอบรมในสังกัดด าเนินงานตามแนวทาง 
การเสริมสร้างคุณธรรมของสถานศึกษา 
5. ก าหนดแนวทาง นโยบาย หรือจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 

ตามบทบาทภาระหน้าที่หน่วยงาน 
6. ก าหนดแผนปฏิบัติการ / ปฏิทินกิจกรรม 

เพ่ือด าเนินการสู่องค์กรคุณธรรม 
7. ก าหนดแผนเงินเพ่ือเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา 

องค์กรคุณธรรม 
8. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้การนิเทศที่เสริมสร้าง (empowerment)  
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา 
องค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก าหนด 
การด าเนินการองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
แนวทางการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม  
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ได้แก่  
ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด 
ระดับเขต ผู้นิเทศงาน และวิทยากรกระบวนการ 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร 
ในหน่วยงาน / องค์กรให้มีศักยภาพในการเป็นผู้น า 
การเรียนรู้ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน 
คุณธรรม โดยเป็นแกนน าท าหน้าที่ถอดบทเรียน 
และสะท้อนคิดเพ่ือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรูปแบบ 
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมในบริบทต่าง ๆ  
ด้วยการก าหนดแผนเงินควบคู่กับแผนงานโครงการ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงาน 
ในหน่วยงานที่เริ่มด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง
และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยโครงการ
ศึกษาดูงานการจัดการสัมมนาการถ่ายทอด 
เชิงการจัดการความรู้และน าการจัดการความรู้ 
มาใช้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความผูกพัน 
และรับผิดชอบตามภารกิจที่ก าลังด าเนินการ 
ไปสู่องค์กรคุณธรรม 
14. จัดท าคู่มือ / แนวทางการด าเนินการ 
และการประเมินผลระดับบุคคล / หน่วยงาน 
15. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
อย่างเป็นรูปธรรมในการวางแผนพัฒนา 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ 

แนวทางที่ 2 

สร้างผู้น าหน่วยงาน
และสร้างเสริมแกนน า
แบบอย่างในการบริหาร
ที่เน้นการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 
อย่างมีส่วนร่วม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยให้มีระยะเวลายืดหยุ่น 
ให้เลือกเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึงอย่างน้อย  
1 หลักสูตร 

- วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 2. สอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในโครงการอบรมผู้บริหารทุกหลักสูตร 
3. ติดตามผลการบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารที่เป็นผลมาจากการฝึกอบรม 
4. เร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เป็นคนดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าสู่การเป็นผู้น า / ผู้บริหาร 



 15 

แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

และแสดงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

ในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการเผยแพร่ช่องทาง 
การประชุมสัมมนา สิ่งพิมพ์ของทางราชการ 
ผ่านสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือรูปแบบอ่ืน 
ที่เหมาะสม 
6. พัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลประวัติผลงานบุคคล 
ดีเด่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

แนวทางที่ 3 

สร้างทีมแกนน า 
แบบกัลยาณมิตร 
เพ่ือขับเคลื่อน 

การเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย 

กัลยาณมิตรเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  
ภายใต้กลไกชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางที่ 4 

พัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการพัฒนาคุณธรรม 
องค์กรคุณธรรม  
และทักษะ 
การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การก าหนดแผนปฏิบัติการ / ปฏิทินกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระกระบวนการเรียนรู้ 

หลักการบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วม 
อย่างสร้างสรรค์และการแสดงความคิดเห็น 
ที่สร้างสมานฉันท์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม การยอมรับ 
ความจริง ความเสมอภาค และการชี้แจงข้อเท็จจริง 
ในที่สาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม 
   องค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม 
 

แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

แนวทางที่ 1 
สร้างนวัตกรรม 
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม  
และการพัฒนา 
องค์กรคุณธรรม 
 

1. สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานในการสร้างผลงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การสร้างหลักสูตร 
การอบรม การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนการสอน การพัฒนาองค์กร  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี  
การยอมรับ และขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กองการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 

2. สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางเพ่ือพัฒนา 
สร้างสรรค์ ประกาศคุณความดีกับบุคคล / 
หน่วยงานที่สรรสร้างความดีความงามแก่ประโยชน์สว่นรวม
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสัมมนาวิชาการประจ าปี 
การมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
3. การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน / องค์กร 
ซึ่งขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการวิจัย
หรือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยถอดบทเรียน เพ่ือการสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์  
และมีการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่องที่ส่งผลลัพธ์ต่อองค์กร 

แนวทางที่ 2 
พัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย 
และการขยาย 
ความร่วมมือ 
กับภาคส่วนอื่น ๆ 

1. สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือให้เป็นค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 

2. ส่งเสริมกิจกรรมแกนน ากัลยาณมิตร 
หรือกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายเพ่ือขยายผล 
3. สร้างรูปแบบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
กับหน่วยงานอื่นในระดับพ้ืนที่ และเครือข่าย
กัลยาณมิตร ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงนามข้อตกลง 
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
4. การก าหนดแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงาน / 
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม  
และวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล 
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แนวทาง การด าเนินการ เจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
รับผิดชอบในการขับเคลื่อน 

 5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความยินดี 
ต่อพฤติกรรมของคนดีหรือผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ / ส่วนรวม 
6. การวางแผนจัดระบบการคัดเลือกคนดี 
และผลงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 

แนวทางที่ 3 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ด้านองค์กรคุณธรรม 
ทั้งบุคคล หน่วยงาน
ต้นแบบ องค์กร
สนับสนุนทรัพยากร
การเรียนรู้ การพัฒนา 
และการเข้าถึงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

1. การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบันทึก 
และรวบรวมข้อมูลบุคลากรและหน่วยงาน 
ด้านองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 2. สนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าท าเนียบบุคลากร 

หน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากร 
การเรียนรู้ แผนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
แผนการจัดการความรู้ด้านองค์กรคุณธรรม  
อย่างเป็นระบบ มีการเผยแพร่และขยายผล 
อย่างต่อเนื่อง 
3. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับองค์กร 
ที่สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนา 
ด้านองค์กรคุณธรรม 

 
2.7 ผลที่ได้รับจากแผนปฏบิัตกิารด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ที่ขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 
  2.7.1 ระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.7.2 เกิดองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 
 2.7.3 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ 
ค่านิยมหลัก MOPH เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในชีวิต ด ารงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 2.7.4 กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมแก่หน่วยงานอ่ืน 
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      ภาคผนวก 



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

ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เปนกรรมการ 
ใหปลัดกระทรวงวฒันธรรมแตงต้ังขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม  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 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ 
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   หาก 
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทย 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

อนุมัติ 
(๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน

ตาง  ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง  ๆ  ในการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ 
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน 

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู   
(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่

เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย างหนึ่ งอย างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ขอ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ  

โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) สงเสริม  จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรมในสังคมไทย

รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ 
(๓) สนับสนุนการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

เครือขายองคกรที่เกี่ยวของ 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่

เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำต ิ (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึง่  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑ ให้กรมการศาสนาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยมีอ านาจหนา้ที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) ส่งเสริม  จัดท าและประสานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) สนับสนุนการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนบัสนุนการพัฒนาเครือข่ายองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 7 ตุลาคม 2564 
หัวข้อ: แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
จริยา  บัวศร ี สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางจรยิา  บัวศร)ี (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  7  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
จริยา  บวัศร ี

(นางจริยา  บวัศรี) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  7  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2564 

 
 




