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  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง  และมีทิศทาง
เดียวกัน น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ 
ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุล 
ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม 
และโรงพยาบาลคุณธรรม” 

  กลไกส าคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
และวันที่ 3 มกราคม 2561 เกิดการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ จนเป็นองค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์
การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม น าสู่การเป็น
กระทรวงคุณธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” คือ ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มนี้ ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) มีแนวทางการด าเนินการ
ของชมรมที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะท าให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ได้รับการพัฒนา 
เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจ าชาต ิ4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) ต่อไป 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

ค ำน ำ 



ข 

 

สารบัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้า 
   

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 

1. ความเป็นมา 1 

2. เป้าหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2 

3. แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3 

4. วิธีการลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7 

 ภาคผนวก 11 
 เอกสารหมายเลข 1 แผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม 12 
 เอกสารหมายเลข 2 แบบรายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
13 

 เอกสารหมายเลข 3 แบบติดตามผลการด าเนินการ 
ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

14 

 เอกสารหมายเลข 4 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) 

15 

 
 
 
 



1 
 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 
 1.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคมของส่วนราชการ โดยให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมในกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ของส่วนราชการ ที่เป็นการพัฒนาสังคม เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์ในการสร้าง  
การเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ก าหนดให้กิจกรรมการด าเนินการ 
ของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ต้องสอดแทรกเนื้อหาสาระเพ่ือสร้าง  
การเรียนรู้ใน 7 ประเด็นต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมด้วย ได้แก่ (1) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(2) หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมาภิบาล (3) กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (4) ระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (5) การพัฒนาตนเอง  
ด้วยการศึกษาเรียนรู้เ พ่ือให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง (6) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิต  
และ (7) การออมและการประกันสังคม 
 ๑.3 สถาบันพระบรมราชชนก (แก้วกัลยาสิกขาลัย) ได้ส ารวจชมรมจริยธรรมในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค โดยผลการส ารวจ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 พบว่า  
มีชมรมจริยธรรมในหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 125 ชมรม ซึ่งเขตสุขภาพ  
ที่มีจ านวนชมรมจริยธรรมมากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12 มีจ านวนชมรมจริยธรรม 32 ชมรม รองลงมา  
คือ เขตสุขภาพที่ 6 มีจ านวนชมรมจริยธรรม 26 ชมรม ส าหรับเขตสุขภาพที่ 2 และเขตสุขภาพที่ 9 มีจ านวน
ชมรมจริยธรรมเท่ากัน คือ 20 ชมรม (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2561) 
 ๑.4 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นางพรรณพิมล วิปุลากร) ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อมูลจ านวนชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซ่ึงด าเนนิการอย่างเปน็รูปธรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 และให้พัฒนาต่อยอด 
 ๑.5 มติคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เห็นควรฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) โดยให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส า นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 
 ๑.6 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ในหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เข้าเป็นระเบียบวาระ
การประชุมส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
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เป้าหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
 เพ่ือให้ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ  
และจังหวัดคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยเริ่มจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรม  
องคก์รคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามล าดับ ดังนี้ 
 ๒.๑ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็น
องค์กรคุณธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน  
แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
 ๒.๒ ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม ที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอ้ือต่อ  
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การท าความดีเพ่ิมขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรม
ลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้ 
 ๒.๓ ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบ
ความส าเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม  
คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้
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แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค) ถือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือสังคมของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี ฯ ข้างต้น ภายใต้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ภายใน ตั้งแต่ระดับจุลภาค สู่ระดับมหภาค โดยใช้แนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา อันจะน าไปสู่ความมั่นคง 
สงบสุข ของสังคม ด้วยมิติทางศาสนา ความมั่งคั่ง เข้มแข็ง ของประชาชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน จึงขอก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 

 

ประเด็นการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แนวทางการด าเนินการ 

1) เป้าหมายชมรมจริยธรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 1.1 จ านวนชมรมจริยธรรม 

 
 
เป้าหมายจ านวนชมรมจริยธรรม ทั้งสิ้น ๑๙๓ ชมรม 
ประกอบด้วย 
(1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ ๑ ชมรม รวม 76 ชมรม 
(2) โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ ๑ ชมรม รวม 34 ชมรม 
(3) โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ ๑ ชมรม รวม 83 ชมรม 

ทั้งนี้ หากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ประสงค์จะจัดตั้งชมรมจริยธรรม  
ให้เข้าร่วมด าเนินการกับชมรมจริยธรรมของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และหากโรงพยาบาลชุมชน ประสงค์ 
จะจัดตั้งชมรมจริยธรรม ให้เข้าร่วมด าเนินการกับชมรม
จริยธรรมของโรงพยาบาลทั่วไป 
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ประเด็นการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แนวทางการด าเนินการ 
 1.2 จ านวนสมาชิกชมรมจริยธรรม ชมรมจริยธรรมแต่ละแห่ง ต้องมีจ านวนสมาชิกในชมรม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ 

 2.1 ก าหนดชื่อชมรมจริยธรรม 

 

ด าเนินการก าหนดชื่อของชมรมจริยธรรม 

 2.2 แต่งตั้งคณะท างานชมรมจริยธรรม จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

 2.3 ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม (1) ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม ตามช่องทางและวิธีการ 
ทีก่ าหนดในข้อ 4 (หน้า 7) 
(2) จัดส่งข้อมูลประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 
 (2.1) ชื่อชมรมจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน 
 (2.๒) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชมรมจริยธรรม 
 (2.๓) แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบที่ก าหนด  
(เอกสารหมายเลข 1) 
โดยให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (นามสกุลไฟล์ 
.doc หรือ .docx คู่กับนามสกุลไฟล์ .pdf)  
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ possavee@outlook.com 
ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 2.4 ก าหนดเป้าหมาย  
แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
และกิจกรรมของชมรมจริยธรรม 

(1) สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีท่ีอยากท า  
ที่สอดคล้องกับปัญหาด้านคุณธรรมของหน่วยงาน  
และคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 (1.1) พิจารณาปัญหาด้านคุณธรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 (1.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน 
ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  
ต่อการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม ตลอดจนจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weaknesses) ของหน่วยงาน  
ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 (1.3) ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้  
และความดีที่อยากท าที่สอดคล้องกับปัญหาด้านคุณธรรม 
ของหน่วยงาน และคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 
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 (2) สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันก าหนด 
แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม ในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ  
โดยใช้หลักการดังต่อไปนี้ มาเป็นแนวทางในการก าหนดแผน 
 (2.1) คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา 
 (2.2) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) (ทีเ่ชื่อมโยงกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)) 
 (2.3) ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 
 (2.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 
(3) สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันก าหนดกิจกรรม 
ของชมรมจริยธรรม ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม อย่างมีส่วนร่วม  
เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของ และเกิดความยั่งยืน 

 2.5 การด าเนินการตามแผน 
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
ของชมรมจริยธรรม 

ชมรมจริยธรรม ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับกลวิธีการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (๓ ระดับ ๙ ตัวชี้วัด 
ตามท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอ  
และจังหวัดคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม) 

 2.6 การรายงานผลการด าเนินการ 
ของชมรมจริยธรรม 

 

ชมรมจริยธรรม รายงานผลการด าเนินการของชมรม ดังนี้ 
(๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน 
ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
(2) รายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ ๑๒ เดือน 
ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
โดยให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (นามสกุลไฟล์ 
.doc หรือ .docx คู่กับนามสกุลไฟล์ .pdf) ตามแบบที่ก าหนด 
(เอกสารหมายเลข ๒) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
possavee@outlook.com ภายในเวลาที่ก าหนด 
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 2.7 การติดตามและประเมินผลส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

 

ชมรมจริยธรรม ด าเนินการติดตามและประเมินผลส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ ๖ เดือน  
และรอบ ๑๒ เดือน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
(1) วิเคราะห์ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
(2) วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
(3) วิเคราะห์อุปสรรค / ปัญหา / ข้อสังเกตจากการด าเนินงาน 
(4) ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณถัดไป 
(5) จัดท าแบบติดตามผลการด าเนินการ 
ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมในหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3)  
แล้วจัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (นามสกุลไฟล์ 
.doc หรือ .docx คู่กับนามสกุลไฟล์ .pdf) 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ possavee@outlook.com  
ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
 - รอบ ๖ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 - รอบ ๑๒ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 2.8 การก ากับติดตามการด าเนินการ
ชมรมจริยธรรม 

(๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ก ากับติดตามชมรมจริยธรรมในหน่วยงานทุกแห่ง 
(2) ส านักงานเขตสุขภาพ ก ากับดูแลชมรมจริยธรรม 
ในหน่วยงานทุกแห่งในเขตสุขภาพ 
(๓) ชมรมจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระดับจังหวัด 
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีการลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๔.1 เจ้าหน้าที่ชมรมจริยธรรม เข้าสู่แบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านรหัสคิวอาร์ (Quick Response Code : QR Code) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือใช้ที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource Locator : URL) ของแบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีวิธีการ คือ 

   ๔.๑.๑ กรณเีข้าสู่แบบลงทะเบียนผ่านรหัสคิวอาร์ (Quick Response Code : QR Code) 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่มีความสามารถในการอ่านรหัสคิวอาร์  
(Quick Response Code : QR Code) ซึ่งมีอย่างหลากหลาย ในที่นี้ขอน าเสนอวิธีการเข้าสู่แบบลงทะเบียน
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
(application) ไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้ 
      ๑) เปิดโปรแกรมประยุกต์ (application) ไลน์ แล้วแตะทีเ่มนู “อ่ืน ๆ” 
      ๒) แตะที่สัญลักษณ์รหัสคิวอาร์ (Quick Response Code : QR Code) 
      ๓) น าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสแกนรหัสคิวอาร์ (Quick Response Code : QR Code)  
      ๔) จะปรากฏข้อความ “ผลการสแกน” พร้อมที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource 
Locator : URL) ของแบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      ๕) แตะปุ่ม “เปิด” เพ่ือเข้าสู่แบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดดังภาพ 

 

 

(1) 

4 

 

https://goo.gl/forms/pY7QbZ3ezlhk2tnF2 
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(ภาพที่ 1 การเข้าสู่แบบลงทะเบียนผ่านรหัสคิวอาร์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่) 

     ๔.๑.๒ เข้าสู่แบบลงทะเบียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource 
Locator : URL) ของแบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      ๑) เปิดโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser) เช่น Google Chrome, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera 
      2) พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource Locator : URL) ของแบบลงทะเบียน
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  https://goo.gl/forms/ 
pY7QbZ3ezlhk2tnF2 ลงในแถบที่อยู่ (address bar) แล้วกดปุ่ม “enter” ที่แป้นพิมพ์ (keyboard) เพ่ือเข้าสู่
แบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดดังภาพ 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

(1) 
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(ภาพที่ 2 การเข้าสู่แบบลงทะเบียนผ่านรหัสคิวอาร์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่) 

    ๔.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
     ๔.๒.๑ ประเภทหน่วยงาน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / 
โรงพยาบาลทั่วไป 
     4.2.2 ชื่อหน่วยงาน 
     4.2.3 ชื่อชมรม 
     4.2.4 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 
     4.2.5 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกชมรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด (กรอกเป็นตัวเลข) 
     4.2.6 รายชื่อผู้รับผิดชอบชมรมจริยธรรม (ทั้งนี้ ให้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ชมรมจริยธรรม ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ possavee@outlook.com ด้วย) 
     4.2.7 การรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด ประกอบด้วย 
      1) สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหา 
ที่อยากแก้ และความดีที่อยากท า ที่สอดคล้องกับปัญหาด้านคุณธรรมของหน่วยงาน และคุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
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      2) สมาชิ ก ในชมรมจริ ย ธ ร รม  ร่ ว มกั นก าหนด แผนการด า เ นิ น ง าน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
      3) สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันก าหนดกิจกรรมของชมรมจริยธรรม  
ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความเป็นเจ้าของ 
และเกิดความยั่งยืน 
      4) มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานด้านการส่ง เสริมคุณธรรม  
ของชมรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลวิธีการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม (๓ ระดับ ๙ ตัวชี้วัด ตามที่ก าหนดในคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม) 
      5) มีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ possavee@outlook.com 
     4.2.8  ระบุชื่อ นามสกุล ของผู้ประสานงานชมรมจริยธรรม 
     4.2.9  ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน 
ทัง้นี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนกดปุ่ม “ส่ง” ด้วย 
    ๔.๓ เมื่อกดปุ่ม “ส่ง” แล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ชมรมจริยธรรม จัดส่ง
ไฟล์ข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน และไฟล์ข้อมูลแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบและช่องทางที่ก าหนด ภายในวันที่  
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
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แผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม      
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
 
ชื่อชมรม        หน่วยงาน   
สถานที่ต้ัง         
ชื่อผู้ประสานงาน      โทรศัพท์   
 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   คน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย     คน 
จ านวนกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.   ทั้งสิ้น    โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.   รวม     บาท 

  จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จ านวน     บาท 
  จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกโครงการ จ านวน     บาท 

เป้าหมายในปงีบประมาณ พ.ศ.   
        
        

ระยะเวลาที่ด าเนินการ      เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินงาน 

   
   

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.   

แผนการ
ด าเนินงาน/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีจะใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.    หมาย
เหตุ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. ) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-ม.ีค.  ) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-ม.ิย.  ) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.  ) 
๑) แผน   
   ๑.๑ กิจกรรม   

          

๒) แผน   
   2.๑ กิจกรรม   

          

๓) แผน   
   3.๑ กิจกรรม   

          

รวม           

 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ   ประธานชมรม 
  (  ) 
ต าแหน่ง   
  วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (  ) 
ต าแหน่ง    
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

เอกสารหมายเลข 1 
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แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม        
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  -31 มีนาคม  ) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  -30 กันยายน  ) 
 
ชื่อชมรม        หน่วยงาน   
สถานที่ต้ัง         
ชื่อผู้ประสานงาน      โทรศัพท์   
 
ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม การด าเนินการ จ านวน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
 ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ    

1.  แผน         
   ๑.๑ กิจกรรม        

     

2. แผน         
   2.๑ กิจกรรม        

     

3. แผน         
   3.๑ กิจกรรม        

     

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (  ) 
ต าแหน่ง   
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม        

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     

 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  -31 มีนาคม  ) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  -30 กันยายน  ) 
 
ชื่อชมรม        หน่วยงาน   
สถานที่ต้ัง         
ชื่อผู้ประสานงาน      โทรศัพท์   
 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ท้ังสิ้น   กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่มีการด าเนินการจริง ทั้งสิ้น   กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ.   รอบ   เดือน รวม    บาท 

 จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     บาท 
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

ผู้รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.   

ผลการด าเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 
 ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.
 ) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.  ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.
 ) 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
   
   

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
   
   

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
   
   

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
 (  ) 
ต าแหน่ง   
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

เอกสารหมายเลข 3 



15 
 

 
 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 

องค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรม  ส ำนักส ำนักงงำำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 

 การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการส าคัญ ที่เน้นการใช้เครื่องมือให้แต่ละองค์กรส ารวจ
ความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อนและหลัง
ด าเนินการ และเทียบกับมาตรฐานกลางที่ก าหนดเพ่ือยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น อีกทั้งต้องพิจารณาในมิติ 
ของความสุขของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรม แม้ผลการแก้ปัญหายังไม่เกิดแก่คนท าดีมีมากขึ้นก็คือเป็นการลด
ปัญหาคุณธรรมไปได ้ 

 องค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม อาจแบ่งเป็น ๙ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ   
คือ ระดับท่ี ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับท่ี ๒ องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังนี้ 

 

การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

 

การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
 

 

๑) องค์กรมีการประกาศข้อตกลง  
เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา)  
ร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิก 
ในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็น 
องค์กรคุณธรรม  

จ านวนสมาชิกองค์กร 
ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิก
ในองค์กรทุกระดับ 
มีการประกาศข้อตกลง
ร่วมกันเป็นทางการ 
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนสมาชิก 
ในองค์กร 

จ านวนสมาชิกองค์กร 
ทัง้ฝ่ายบริหาร 
และสมาชิกในองค์กร 
ทุกระดับมีการประกาศ
ข้อตกลงร่วมกัน 
เป็นทางการ 
หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร ร้อยละ ๒๐-๕๐ 
ของจ านวนสมาชิก 
ในองค์กร 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๒๐ 
หรือไม่มี
การปฏิบัติ 

 

เอกสารหมายเลข 4 
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การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

๒) องค์กรมีการก าหนดคุณธรรม 
เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้”  
และ “ความดีที่อยากท า”  
ทีส่อดคล้องกับปัญหาคุณธรรม 
ขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา เช่น การใช้วัสดุส านักงาน 
อย่างประหยัด มาปฏิบัติงาน 
ตรงเวลา การบริการ 
ด้วยความโปร่งใส จัดกิจกรรม 
จิตอาสาช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 
 

จ านวนสมาชิกองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
มีการก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย “ปัญหา 
ที่อยากแก้”  
และ “ความดีที่อยากท า” 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ขององค์กร ครอบคลุม 
ทั้ง ๔ คุณธรรม  
อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง  

จ านวนสมาชิกองค์กร 
ร้อยละ ๒๐-๔๙  
ร่วมก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย “ปัญหา 
ที่อยากแก้”  
และ “ความดีที่อยากท า” 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ขององค์กร ครอบคลุม 
ทั้ง ๔ คุณธรรม  
อย่างน้อย ๑-๒ เรื่อง  
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๒๐ 
หรือไม่มี
การปฏิบัติ 

 

๓) องค์กรมีการจัดท าแผน 
การด าเนินงานด้านส่งเสริม 
คุณธรรม และจัดบุคลากร/ทีมงาน/ 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
ตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 
องค์กร 

- มีการจัดท าแผน 
การขับเคลื่อนคุณธรรม 
ขององค์กร แบบมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายในองค์กร 
 
- มีการมอบหมาย แต่งตั้ง
บุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

- มีการจัดท าแผน 
การขับเคลื่อนคุณธรรม
ขององค์กร 
แบบมีส่วนร่วม 
จากทุกฝ่ายในองค์กร 
และมีการมอบหมาย
บุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินงาน 
แต่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

ไม่มี 
การปฏิบัติ 

 

 

การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม 
 

 

๔) องค์กรมีผลส าเร็จ 
การด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม  
คุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรม 
เป้าหมาย และแผนงานที่ก าหนด 
เป็นระบบและต่อเนื่องมากข้ึน 

มีผลส าเร็จ 
จากการด าเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรตามตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดไว้ในแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

มีผลส าเร็จ 
จากการด าเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ในแผนส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กร  
ระหว่างร้อยละ ๒๐-๔๙ 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๒๐ 
หรือไม่มี
การปฏิบัติ 
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การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

๕) องค์กรมีการจัดระบบติดตาม  
รายงานประเมินผลและจัดกิจกรรม 
รณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม  
 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
ของสมาชิกทุกระดับ 
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
- จัดสภาพแวดล้อม 
ให้เหมาะกับการส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร 
 

- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม 
 
- จัดกจิกรรมรณรงค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของสมาชิกองค์กร 
ในบางโอกาส  
 

ไม่มี 
การปฏิบัติ 

 

๖) องค์กรมีกระบวนการยกย่อง  
เชิดชู การท าความดีหรือบุคคล 
ผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น  
บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่น 
ด้านส่งเสริมคุณธรรม  
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ  

มีการจัดกจิกรรมประกาศ
ยกย่องเชิดชู  
บุคคลคุณธรรม  
ตามคุณธรรมเป้าหมาย 
ทั้งภายในองค์กร 
และมีกระบวนการยกย่อง
เชิดชูภายนอกองค์กรด้วย 
 

มีการจัดกิจกรรม
ประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรม  
เฉพาะภายในองค์กร 

ไม่มี 
การปฏิบัติ 

 

 

 

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 

 

๗) องค์กรมีผลส าเร็จ 
การด าเนินงานขององค์กรตาม  
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดี 
ที่อยากท า” ตามคุณธรรมพอเพียง  
วินัย สุจริต จิตอาสา เพิ่มมากขึ้น  

มีผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแบบมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนงานในองค์กร 
ตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่องค์กรก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

มีผลส าเร็จ 
จากการด าเนินกิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
แบบมีส่วนร่วม 
จากทุกส่วนงาน 
ในองค์กร ตามตัวชี้วัด 
ในแผนส่งเสริมคุณธรรม 
ที่องค์กรก าหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

มีผลส าเร็จ
จากการ
ด าเนินงาน
ตาม
ตัวชี้วัด 
น้อยกว่า
ร้อยละ 
๖๐ 
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การประเมินองค์กรคุณธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 
๒ ๑ 0 

๘) องค์กร มีการเพ่ิมประเด็น 
คุณธรรมเป้าหมาย ในมิติ 
การน าหลักศาสนา  
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาก าหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้  
ความดีที่อยากท า เพิ่มเติม 
จากคุณธรรมอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน 

นอกเหนือจากผลส าเร็จ 
ในการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม
เป้าหมายที่ก าหนด  
องค์กรได้มีการก าหนด
ประเด็นคุณธรรม 
เพ่ือด าเนินการเพ่ิมเติม 
ครบทั้ง ๒ มิติ คือ  
หลักศาสนา  
และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นอกเหนือจากผลส าเร็จ
ในการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม
เป้าหมายที่ก าหนด  
องค์กรได้มีการก าหนด
ประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม
เพียงมิติใด มิติหนึ่ง 
คือ หลักศาสนา 
หรือหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ไม่มี 
การปฏิบัติ 

 

๙) องค์กรมีองค์ความรู้ 
จากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม  
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และถ่ายทอดขยายผล 
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

- มีองค์ความรู้ 
จากการด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมทั้งในภาพรวม
และองค์ความรู้ 
ครบทุกกิจกรรม 
ที่ด าเนนิการ 
 
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และถ่ายทอดขยายผล 
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 
 

- มีองค์ความรู้ 
จากการด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรม 
เฉพาะ 
บางกิจกรรม 
 
- สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร       
อ่ืนได้ 
 

- มีการ
ด าเนินงาน
แต่ไม่มี 
การถอด
องค์ความรู้
เพ่ือ
เผยแพร่ 
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2) เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ ดังนี้ 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ ดังนี้ 

ระดับ กระบวนการ 
ในการพัฒนาคุณธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ผ่านระดับที่ ๑ 

ต้องมีการด าเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ 
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน  
 

ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม ผ่านระดับที่ ๒ 

ต้องมีการด าเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ และระดับท่ี ๒
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน 
 

ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผ่านระดับที่ ๓ 

ต้องมีการด าเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒  
และระดับท่ี ๓  
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๙ คะแนน 
 

 
ทั้งนี้  แต่ละองค์กรสามารถปรับเพ่ิมหัวข้อหลักเกณฑ์การให้คะแนน  เพ่ือการประเมินองค์กร 

ที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจขององค์กรตามความเหมาะสม เพ่ือใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
และการประเมินผลการด าเนินงานที่มีธรรมาภิบาล 
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