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บทสรุป 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารความรู้จากการด าเนินงานกิจกรรมหน่วยงานคุณธรรมส านักสารนิเทศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปน็การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติของการพัฒนาองค์กรและนโยบาย ส านักสารนิเทศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหนว่ยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ท่ีมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นท่ีจะ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการด ารงชีวิ ต และสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จ ทั้งใน
กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรมคนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรม
เชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามรถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับองค์กรต่างๆได้   โดยส านักสารนิเทศมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  

1. การสังเกตปัญหา ระดมความคิด เลือก ระบุ วิเคราะห์ เชื่อมโยง “ปัญหา-สาเหตุ”ได้ชัดเจน เห็นความเช่ือมโยงเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดสาย และด าเนินการตามแนวทางด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยด าเนินการ 

2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2562 “ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร
คุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสของส านักสารนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 

3. ส ารวจคุณธรรมเป้าหมายในประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า”จ านวน ๓ เรื่องดังนี้ 
3.1 มีวินัยในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน  
3.2 ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ  
3.3 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

4. คณะท างานโดยกลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละอ านวยการจดัประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรรมของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบไปด้วย 1 โครงการและ 2 กิจกรรม หลักดังน้ี  

1.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักสารนิเทศ...สอูงคกรแหงความสุข  
2.กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

5. ถ่ายทอดกิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลงสู่รายบุคคล โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (รายบุคคล) ได้แก่ ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร 

6. ประเมินภาพรวมจากการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักการแนวคิด แผนแม่บทฯ (รอบ 12 เดือน เพื่อให้
สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 

7. สรุปความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใน
หน่วยงานอันจะเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เสียสละ ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” 
“ความดีที่อยากท า” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงานสู่ความยั่งยืนเป็น “องค์กรคุณธรรมคู่
คุณภาพ” 

 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการ ใคร่ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ส านักสารนิเทศประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มา ณ โอกาสนี้ 
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ค ำน ำ  
คุณธรรมและจริยธรรม คือ สิ่งส าคัญในการน าพาองค์กรไปส่งสู่องค์กรที่ดีและมีคุณภาพ การส่งเสริมให้

บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมจากภายในสู่ภายนอกจึงทีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการน าพาองค์กรไปสู่องค์กร
คุณธรรมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และ คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรมจริยธรรม “สวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม” เพ่ือเสริมจุดอ่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
จริยธรรมประเด็น “ความอ่อนแอ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย ๆ อันเนื่องมาจากลักษณะของสังคมไทย 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จนขาดจุดยืนเชิงจริยธรรมระดับบุคคล ขาดการใคร่ครวญในการรับหรือไม่รับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เข้ามากระทบ เกิดความสับสนในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมและที่พึงประสงค ์

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมจากภายในสู่ภายนอกมาเสมอมี โดยผู้อ านวยการส านักสารนิเทศประกาศนโยบายและขับเคลื่อนในการ
ด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการขอขอบคุณผู้บริหาร เครือข่ายคุณธรรม คณะท างาน และ
บุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายจนส านักสารนิเทศเป็นหน่วยงานคุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอด และด าเนินงานต่อไปไม่มากก็น้อย หากมีความผิดพลาดประการ
ใดผู้จัดท าขอรับค าแนะน าทุกประการ 

 
  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการ 

ส านักสารนิเทศ 
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สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 

บทสรุป           (ก) 
ค ำน ำ           (ข) 
สำรบัญ           (ค) 
ส่วนที่ 1 ที่มา แนวคิด และหลักการ       1 
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการด าเนินการ        4 
ส่วนที่ 3 ผลที่ได้รับ องค์ความรู้และปัญหาอุปสรรค      9 
ภาคผนวก          11 
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ส่วนที่ ๑ 

ที่มา แนวคิด และหลักการ 

๑.ที่มาและความส าคัญ 

 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมเพ่ือ
มุ่งหวังให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งท างานบนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม เกิดวัฒนธรรมการท างานที่โปร่งใส 
ซื่อสัตย์ บุคลากรท างานอย่างมีความสุข ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพนั้น ผู้บริหารรับ
สูงของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญและผลักดันให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากยุคสู่ยุคอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญที่จะต้องร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน 
วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งโดยเฉพาะการพัฒนา
หน่วยบริการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดย
คณะกรรมการการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้ความร่วมมือเกิดองค์กรคุณธรรม ส าหรับใช้เป็นเข็มทิศน าทาง
สู่ความส าเร็จของการด าเนินการอย่างเป็นระบบและขยายผลไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุขด้วยพลังของชาสาธารณสุขทุกท่านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน อันมีเป้าหมายที่
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นเสมือนพันธะสัญญาแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการ
สร้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม คู่คุณภาพ และเจ้าหน้าที่มีความสุข ดังจะได้จากหลักการของที่
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) เน้นย้ า“...ข้อ
ส าคัญของการท างานคุณธรรม ให้ระวังความคิด อย่าคิดว่าตัวเองท าดีแล้วจะเหนือกว่าคนอ่ืน  อย่าไปยึดติดกับ
ตัวชี้วัดให้มาก ถ้ามองตัวชี้วัดเรื่องคุณธรรม คือ ความสุขของเจ้าหน้าที่” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวง
สาธารณสุขโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง สาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ ๓ แนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

(1) เสริมสร้างระบบคุณธรรมของหน่วยงานให้เข้มแข็งภายใต้คุณธรรมประจ าชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต     
จิตอาสา” 

(2) พัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ 



๒ 

 

 
(3) มุ่งเสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรมี “วินัย” และมีความสุข 

กอปรกับด าเนินการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-วัดโรงเรียน/
ราชการ) ตามคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าค ารับรองตามกรอบการปฏิบัติราชการฯ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม ที่มุ่งผลลัพธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเป็นองค์กร
ต้นแบบคุณธรรม 
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการด าเนินการ 

ในการด าเนินงานให้ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการได้น ากรอบแนวคิด หลักการส าคัญและกรณีศึกษา มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน เช่น คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาด าเนินการควบคู่กับการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ ากัด 
EDUCATION FOR ALL โดยน าล าดับขั้น WIN-WIN SITUATION ข้อ 1 มาประยุกต์ในขั้นเตรียมด าเนินโครงการ 
ข้อ 2-3-4 มาประยุกต์ขั้นการด าเนินการโครงการ และข้อ 6-7 มาประยุกต์ ขั้นการประเมินผลและขยายผล 
ภายใต้โครงการหน่วยงานคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
 2.1 ขั้นการเตรียมด าเนินการโครงการ 

2.1.1 การสังเกตปัญหา ระดมความคิด เลือก ระบุ วิเคราะห์ เชื่อมโยง “ปัญหา-สาเหตุ”ได้
ชัดเจน เห็นความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดสาย และด าเนินการตามแนวทางด าเนินการ
เป็นองค์กรคุณธรรม โดยด าเนินการ 

(1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
หรือทบทวนค าสั่ง ฯ  ค าสั่งส านักสารนิเทศ ที่ ๔๕/2562 ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2562 
“ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสของส านักสารนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓”โดยผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 

(3) ส ารวจคุณธรรมเปูาหมายในประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า”
จ านวน ๓ เรื่องดังนี้ 

 1. มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการและคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน 
(สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 

2. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH CODE OF Conduct) 

3. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน (สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

(4) คณะท างานโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และอ านวยการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบไปด้วย  

1 โครงการและ 2 กิจกรรม หลักดังนี้  
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4.1.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.2.กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.3.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

(5) จัดส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 

(6) จัดท าโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความ
สุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(7) ถ่ายทอดกิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลงสู่รายบุคคล โดยก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายบุคคล) ได้แก่ ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์กร 

 
2.2 ขั้นการด าเนินการกิจกรรม 

เตรียมการได้น าล าดับขั้น WIN-WIN SITUATION ข้อ 2-3-4 มาประยุกต์ ได้แก่ 
2.2.1 คาดการณ์และระบุ “เปูาหมาย” ของการแก้ปัญหาให้ชัด เพราะเมื่อรู้จุดหมาย

ปลายทางชัด การก าหนดทิศทางและการเดินทางก็จะชัดไปด้วย การตั้งเปูาหมายต้องมองทั้งด้านในตัวคน 
(พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ที่คาดหวัง) และเปูาหมายนอกตัวคน (สิ่งแวดล้อม -กายภาพ) ทั้งค านึงถึง
เปูาหมายเชิงปริมาณเปูาหมายเชิงคุณภาพ ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

2.2.2 วางแผนและออกแบบ “ทางแก”้ หรือวิธีการทดลองอย่างมีหลักเกณฑ์ แก้ปัญหาได้ 
ตรงจุด เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 

2.2.3. ลงมือท า พร้อมกับเรียนรู้ แสวงหา ฝึกฝน “คุณธรรมจากภายในตน” ไปสู่ “การ
แก้ปัญหาภายนอก” ด้วยกระบวนการเรียนรู้ส่วนภายในของบุคคล และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ
กลุ่ม 
ภาพรวมการด าเนินการกิจกรรม ของส านักสารนิเทศ ดังนี้ 

1.) คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ ได้จัดประชุม
คณะท างานฯครั้งที่ 1/2562 เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านัก
สารนิเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเตรียมน าเสนอในที่ประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงาน (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) ขอความเห็นชอบ พร้อมท าบันทึกเสนอ
ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศพิจารณาลงนามอนุมัติในการด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ พ.ศ. 2563 ของส านักสารนิเทศ 
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2.) ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนา/อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและส่วนบุคคล 
และการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการของหน่วยงานและของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกวันพฤหัสบดี 
, เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เป็นต้น 

3.) ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ฝุายเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
เสนอชื่อบุคลากรดีเด่นของส านักสารนิเทศ จ านวน 1 คน เข้ารับการพิจารณาในกิจกรรม 
“Good Guy 2020” ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกในครั้งนี้ คือ นางสาวนลินี สุกใส  ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ซึ่งมี
คุณธรรมด้านการมี “วินัย” โดยผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้กล่าวยกย่อง ชมเชย พร้อม
มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวนลินี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรคนดังกล่าวในที่ประชุม
ประจ าเดือนของส านักสารนิเทศ เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนี้นางสาวนลินี 
สุกใส ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2020” ตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2020” จากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิ
มาย (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๗ ชั้น ๘ ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

4.) ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
ส่วนรวม ในหลายรูปแบบ ทั้ งกิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ในระดับหน่วยงานและส่วนบุคคล 
โดยที่บุคลากรของส านักสารนิเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

4.1) รว่มกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์จ านวน ๓ รูป ทุกวันพุธเวลา 07.30 น. 
       ที่กรมสุภาพจิต 
4.2) รวมกิจกรรมท าบุญใส่บาตรพระสงฆ์จ านวน ๕ รูป ทุกเดือนๆ ละครั้ง  
       (ในวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เวลา 07.30 น.)  
4.3) ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม”กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันพระหรือวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
4.4) มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจ านวน ๒ – ๓ คน ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยมาปฏิบัติ

ราชการทุกวันศุกร์ 
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4.5) จัดกิจกรรม “เปลี่ยนเงินทอนเป็นเงินบุญ เกื้อหนุนสังคม” ของส านักสารนิเทศ ที่แสดง
ถึงการพัฒนาคุณธรรมด้านความเมตตากรุณาและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรส านักสารนิเทศได้รวบรวมเงินบริจาค
จ านวน 3,012 บาท น าไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (ที่วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ) บริจาคให้กับ
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และทาง
โรงเรียนได้ท าหนังสือตอบขอบคุณกลับมาถึงผู้อ านวยการส านักสารนิเทศด้วย ตาม
บันทึกข้อความที่ สธ 04242.94/ว 200 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
ขอบคุณ 

4.6) จัดบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมงานพระราชพิธี , เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวในงานรัฐพิธีต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘ ครั้ง ดังนี้ 

  - พิธีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 
ตุลาคม 2561 
 - พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
- พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช”(วันจักรี) วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ 
 - พระราชพิธีฉัตรมงคล เนื่องในวันที่ร าลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น
พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
3 มิถุนายน 2563  
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 - พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  และกิจกรรมจิตอาสา
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุ ศล  พิธี ล งนามลงนามถวายพระพรชั ยมงคล  สม เด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
-  พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  พิธีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม  กิจกรรม    จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร. และพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

4.7) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน (บุคลากร ๓ – ๕ คน) 
4.8) ร่วมสนับสนุนนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการส่งเสริมการมี

วินัยของเจ้าหน้าที่ในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะในหน่วยงาน โดยแยกตามประเภท 
ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) / ถังขยะเปียก (สีเขียว) / ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถัง
ขยะทั่วไป (สีฟูา) 

4.9) ร่วมสนับสนุนนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการน าถุงผ้า/
ภาชนะกล่องใส่อาหาร/ปิ่นโต/แก้วน้ า(แบบริไซเคิล) ของตนเองไปใส่อาหารและน้ าที่
ร้านค้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 

4.10) จัดกิจกรรม “ลืมปั๊บ...ปรับเลย” เพ่ือส่งเสริมการมีวินัยต่อส่วนรวมและองค์กรตาม
นโยบายประหยัดพลังงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้รับเงิน
บริจาคจากการเสียค่าปรับในการลืมปิดคอมพิวเตอร์ และลืมติดบัตรประจ าตัว จ านวน 
2 ราย มาสมทบในกิจกรรมเปลี่ยนเงินทอน เป็นเงินบุญ เกื้อหนุนสังคม” ของส านัก
สารนิเทศ 

4.11) แนวปฏิบัติที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักสารนิเทศทุกคนยึดถือในการสื่อสาร
และมารยาทที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันและใช้วลี 3 ค า (“สวัสดี”,“ขอบคุณ”,“ขอโทษ”) 
ภายในหน่วยงานจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรการกล่าวทักทาย/สวัสดี ยกมือไหว้แก่ผู้
อาวุโสก่อนทุกเช้าเมื่อมาปฏิบัติงาน กล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
และกล่าวค าขอโทษเมื่อกระท าผิด 
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2.3. ขั้นการติดตาม สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การติดตาม สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้น าล าดับขั้น WIN-WIN SITUATION ข้อ 5-6-7 มา

ประยุกต์ ดังนี้ 
2.3.1 ลงมือปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและเก็บบันทึกข้อมูล  ท าตามแผนงาน อย่าง

ยืดหยุ่น มุ่งมั่นทุ่มเทแต่ไม่ยึดติด มากเกินไป เรียนรู้อย่างตื่นตัวเท่าทัน พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ  
สถานการณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแม้มีข้อจ ากัดมากมาย ซึ่งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรม ส านักสารนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 

- ระดับองค์กร มีการก ากับ ติดตาม และสรุปผล โดยคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

- ระดับบุคคล มีการก ากับ ติดตาม และสรุปผล ผ่านกลไกค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
  (ตัวชี้วัดรายบุคคล) รอบ 6 และ 12 เดือน  

2.3.2 ประมวลผล-สรุปผล เทียบเคียงกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การประเมินตนเอง การ
ย้อนพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการต่อยอดขยายผล ส านักสารนิเทศ ใช้เกณฑ์การประเมินผลของ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ  ความส าเร็จในการด าเนินการเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นเครื่องมือในการทบทวนผลการด าเนินงานใน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
โดยใช้แบบรายงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังนี้ 

- แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัด 
  กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
- รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักสารนิเทศ 
2.3.3. น าเสนอ สื่อสาร ข้อมูล เรื่องราวการท ากิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม สู่สาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการเผยแพร่ขยายความดี-สื่อสารความดี บอกต่อองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อันจะ 
เป็นการเสริมสร้างค่านิยม สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืนต่อ ๆ ไปส านักสารนิเทศขยายความดีและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาคุณธรรม ดังนี้ 

- ผ่าน Facebook Group : MOPH MORAL Market 2020 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
- เผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้ การด าเนินการองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์ของ

ส านักสารนิเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ผลที่ได้รับ องค์ความรู้และปัญหาอุปสรรค 

3.1. ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ 
 ส านักสารนิเทศได้มีการปรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และส่งรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เหลือ
เพียง 2 กิจกรรม  ยกเลิก ๑ โครงการ (เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเร่งด่วน ๑.ด้านการปูองกันโรค/สุขภาพ (๑.๑๔) ให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมากและอาจมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น ฯ) คิดเป็นผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 
เท่ากับร้อยละ ๖๖.๖๗ เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
3.2 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
 จากการด าเนินงานส านักสารนิเทศเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ สามารถจ าแนกความรู้จาก 2 กิจกรรม
ดังนี้  
 1.กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 พบว่าบุคลากรส านักสารนิเทศ ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับหน่วยงานและส่วนบุคคล การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลากรจากภายในสู่ภายนอก จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

2. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม พบว่าบุคลากรส านักสารนิเทศมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมจิตอาสาซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของบุคลากรในหน่วยงานไม่ได้มีการบังคับ  
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3.3 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนาการด าเนินการ 

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
: มาตรการระยะเร่งด่วน ๑.ด้านการปูองกันโรค/สุขภาพ 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐเลื่อนการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมากและ
อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่
จ าเป็น ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกโครงการ 

เห็นควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมในลักษณะ 
ส่งเสริมการรับรู้และพัฒนาบุคคลากรแบบ New Normal 
ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ส านักสารนิเทศ และ Facebook 
Group เ พ่ือเป็นองค์ ให้บุคคลผ่ านในและผ่ านนอก
รับทราบ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นการพัฒนาเชิง
นามธรรมที่ไม่สามารถวัดเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนได้ 

ควรมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมหรือแบบประเมินเชิงพฤติกรรม เช่นแบบ
ประเมินตนเองเชิงพฤติกรรม  5 ด้าน ของส านักงาน ก.พ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 













กิจกรรมถอดองคค์วามรู้การด าเนินงานคุณธรรม ส านักสารนิเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



แนวทางการถ่ายทอดองคค์วามรู้การด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 การด าเนินงานองค์กรคุณธรรมของส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการ
แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานตามแนวทางหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักการด ารงชีวิต 
และปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรในส านักสารนิเทศพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเชิงประจักษ์แสดงออกถึงการ
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความสุขอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานและน าไปสู่ความเป็น
องค์กรคุณธรรมต่อไป 
 ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม รายละเอียดดังนี้ 
ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 5 ข้อ 

1.ซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 
2.เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3.กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต 
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบ
ได้โปร่งใส มุ่งม่ันในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
5.ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

 ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้แต่งตั้งค าสั่งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ส านักสารนิเทศได้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากท าในที่
ประชุมองค์กร สรุปได้ดังนี้ 1.การมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ -ขยัน -ตรงต่อเวลา -รับผิดชอบ 2.เป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน 3.การคัดแยกขยะ และมีการคัดเลือกบุคลากรส านักสารนิเทศผู้ที่มีวินัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเสนอ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับรางวัล Good 
Guys 2020  

 ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศได้ให้แนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวันในการอาศัยอยู่ร่วมกันในที่ท างาน
โดยให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส านักสารนิเทศได้ส่งเสริมให้บุคลากรเดินทางสายกลาง 3 ข้อ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล               
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และถือเป็นแนวปฏิบัติในส านักงานอันจะน าไปสู่ ชีวิตที่สมดุล มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 

 

 

 

 

  



หลักธรรมพระพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4  
1.เมตตา  = ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข 
2.กรุณา = ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
3.อุเบกขา = ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
4.มุทิตา = การรู้จักวางเฉย หรือการวางใจเป็นกลางตามหลักการใครท าดีได้ดี ใครท าชั่วได้ชั่วตามกฎแห่ง
กรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักสารนิเทศได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ตั้งอยู่บนความถูกต้อง  ความสุจริต ยุติธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ ตั้งแตผู่้อ านวยการส านักลงไปถึงหัวหน้ากลุ่มภารกิจต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัวของส านักสารนิเทศจะผดุงไว้ซึ่งคุณธรรมได้มากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่กันครอบครัว อันจะส่งเสริมให้
สังคมในส านักสารนิเทศมีความสามัคคีเป็นทีม สังคมภายในองค์กรแข็งแรง จะผดุงไว้ซึ่งคุณธรรมและการอยู่
ร่วมกันที่เป็นทีมท างานเป็นทีมอย่างมีความสุขในการประกอบวิชาชีพตลอดจนรักและเคารพในวิชาชีพของ
ตนเอง ซ่ึงการมีสัมมาชีพเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  มีสัมมาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง  
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้  สัมมาชีพเป็น
การบูรณาการของความดีที่จะน าพาให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 ส่งเสริมหลักธรรมพุทธศาสนาให้บุคลากรในส านักสารนิเทศให้เข้าถึงความดี เน้นให้บุคลากรการศึกษา
เรียนรู้ถึงความดี คิดดีท าดีจะช่วยให้รู้จักค้นหาความดีของตนเองและผู้อ่ืนจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา
ธรรมะทุกระดับ แล้วน ามาสื่อสารเรียนรู้กันให้ซึมซับเข้าไปสู่บุคลากรในส านักงานเป็นการส่งเสริมการสื่อสาร
ความดีในส านักงานให้เป็นสิ่งที่มีพลังมากในทางบวก จึงควรวมีการสื่อสารและเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะในองค์กร 
เพ่ือให้เขา้ถึงความด ีและความงดงามของพุทธศาสนา 
 
 
 



-๑- 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รอบ 12 เดือน) 

ชื่อหน่วยงาน            ส านักสารนิเทศ                        สถานที่ต้ัง              88/20 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000                                        . 

ชื่อผู้ประสานงาน      1.นางสาวธัญญา  พฤกษยาชีวะ          2.ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์  แก้วอุดร                 โทรศัพท์                       0 2590 1408                                .  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย 

เหตุ มี / ท า ไม่มี / ไม่ท า 

๑. แต่งตั้งคณะท างานจดัท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมหน่วยงาน .... 

  ๒ ส านักสารนิเทศ ได้จัดท า 
๑. ค าสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมส านักสารนิเทศ  

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักสารนิเทศ...สู่องค์กร
แห่งความสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. ค าสั่งที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมส านักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

  ๑ ส านักสารนิเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้ ศปท.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และมีการปรับแก้แผนฯ ส่งให้ ศปท.ใหม่ เมื่อ
วันท่ี 23 มีนาคม 2563 

 

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน     ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ให้แก่บุคลากรและเครือข่าย 

  2 
 
 

 

ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้ ช้ีแจงเกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน และ จัดท าประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและ
บริหารงานด้วยความโปร่งใสของส านักสารนิเทศ ในที่ประชุมประจ าเดือนของ
ส านักสารนิเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และ
ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานและนโยบายส่งเสริมคุณธรรมแก่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ในที่ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

แบบฟอร์มที่ 3 



 
-๒- 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ส านักสารนิเทศ รอบ 12 เดือน ต่อ) 

 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย 

เหตุ มี / ท า ไม่มี / ไม่ท า 

๔. มีการก าหนดเป็นนโยบายส าคัญโดยสอดแทรกการส่งเสริม
คุณธรรม (ยึดหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม 

  ๑ ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมและ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2563 และมอบนโยบาย
ให้ทุกกลุ่มภารกิจและทุกฝ่ายสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมในโครงการ
ของหน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก
สารนิเทศ...สู่องค์กรแห่งความสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  และติด
ประกาศเจตนารมณ์ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 

 

๕. มีหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย
ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น 

  225 
หน่วยงาน 

(240 คน) 

ส านักสารนิเทศ มีภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในก ากับ 
ประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขระดับกรม (ส่วนกลาง) 
จ านวน ๘ กรมวิชาการ และ ๑ รัฐวิสาหกิจ และส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของส านักสารนิเทศ เช่น 
การที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกรมวิชาการและส านัก/กองต่างๆ มาเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยส านักสารนิเทศเป็นเจ้าภาพ , การจัดกิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของ
แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือการจัดนิทรรศการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ในสถานที่ต่างๆ ของทีมงานประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  และ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในการท างานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 3 ด้าน คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร” 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา 
 

 

 

  



 

-๓- 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ส านักสารนิเทศ_ต่อ) 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย 

เหตุ มี / ท า ไม่มี / ไม่ท า 

๖. มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด 

  1 ระบบ ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของส านัก
สารนิเทศ ได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
และติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานให้เป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง มีการสนับสนุนขวัญ และก าลังใจ ในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บริหารของหน่วยงาน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการดา้นการจัดซื้อจัดจ้างงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยยึดตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และใช้เป็นวิธีการควบคุมตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่ม
ภารกิจ สับเปลี่ยน หมุนเวียน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับในแต่ละโครงการ 
ท าให้เกิดความผิดพลาดในงานจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์น้อยลง(ความเสี่ยง
ลดลง) 

 

๗. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดได้รับการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน 

  1 ครั้ง 
(๔1 คน)  

ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การพัฒนา/อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและ
ส่วนบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการของ ศปท.อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรส านักสารนิเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันท้ังส่วนตัวและส่วนรวมเพื่อให้รู้จักเสียสละและมีความ
เมตตากรุณาต่อผู้อื่น โดยได้จัดกิจกรรม เปลี่ยนเงินทอนเป็นเงินบุญ เพื่อซื้อวัสดุ
สิ่งของส่งไปให้เด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคม จ.พัทลุง และ
สนับสนุนให้บุคลากรร่วมบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน  

 

๘. องค์กรในเครือข่ายให้ความส าคัญกับการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 

 

   ไม่ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

 

 

  



 

-๔- 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ส านักสารนิเทศ_ต่อ) 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย 

เหตุ มี / ท า ไม่มี / ไม่ท า 

๙. มีหน่วยงานในเครือข่ายให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ
ด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

  235 
หน่วยงาน 

ส านักสารนิเทศ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช) จ านวน 235 หน่วยงาน และมี
เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ระดับกรม (ส่วนกลาง) จ านวน ๘ 
กรมวิชาการ และ ๑ รัฐวิสาหกิจ ที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด ารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ได้แก่ กิจกรรม / โครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ การร่วม
กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย , การร่วมกิจกรรมท าบุญใส่บาตรประจ าเดือน
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๐. มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดเข้าร่วม
หรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

  10 คน ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานร่วมกิจกรรม
ที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และด ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทยท้ังในระดับหน่วยงานและส่วนบุคคล ดังนี ้
-ร่วมกิจกรรมท าบุญใส่บาตร เนื่องในวันพระหรือวันส าคัญทางศาสนา และการใส่
บาตรของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 63,      
5 มี.ค. 63 และ 6 ส.ค. 63 
-ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน 
-จัดกิจกรรมเปลี่ยนเงินทอนเป็นเงินบุญ เกื้อหนุนสังคม 
-ร่วมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
-ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีวินัยต่อตนเองในการทิ้งขยะ คัดแยกขยะ 
-จัดกิจกรรมลืมปั๊บ...ปรับเลย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการมี
วินัยต่อส่วนรวม เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 

 

  



 
-5- 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ส านักสารนิเทศ_ต่อ) 

 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมาย 

เหตุ มี / ท า ไม่มี / ไม่ท า 

 11. มีเครือข่ายได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม   9 ส านักสารนิเทศ มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ระดับกรม 
(ส่วนกลาง) จ านวน ๘ กรมวิชาการ และ ๑ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกิจกรรมและได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) ด้วย 

 

 

 

 
   ...............................................         ....................................... 
             (นางสาวธัญญา   พฤกษยาชีวะ)         (นางสาวศิริมา   ธีระศักดิ์) 
           นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ                  ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 
     ผู้ตรวจสอบ/รับรองรายงาน           ผู้อนุมัติ 

 



 

-1- 
แบบฟอร์มที่ 4 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รอบ 12 เดือน) 

ชื่อหน่วยงาน            ส านักสารนิเทศ  สถานที่ต้ัง    88/20 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 . 

ชื่อผู้ประสานงาน 1       นางสาวธัญญา  พฤกษยาชีวะ  โทรศัพท์      0 2590 1408                                                                 

ชื่อผู้ประสานงาน 2       ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์  แก้วอุดร  โทรศัพท์      0 2590 1408                                                           . 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   1    โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม  1    บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จ านวน  320,000  บาท 
 จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จ านวน   บาท 

 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
1. โ ค ร ง ก า ร

เส ริ มสร้ า งและ
พัฒนาศักยภาพ
บุ คล ากรส า นั ก
ส า ร นิ เ ท ศ . . . สู่
อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง
ความสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

จ านวนบุคลากร 
ส านักสารนิเทศ 
เข้าร่วมโครงการ 
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า   
ร้อยละ 80 

ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร ให้ มี
วิ นั ย แ ล ะ
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น
ก า ร ท า ง า น
ร่วมกันอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

310,000 กลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์
และอ านวยการ 
ส านักสารนิเทศ  

    - ย ก เ ลิ ก ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ใ น
ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จึงต้องปฏิบัติการตามข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตรี : มาตรการ
ระยะเร่งด่วน ๑.ด้านการป้องกัน
โรค/สุขภาพ (๑ .๑๔) ให้ส่ วน
ราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตวั
ของประชาชนจ านวนมากและอาจ
มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคโดยไม่จ าเป็นฯ 

 

ยกเลกิการจดัโครงการฯ 
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แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ต่อ) 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสรมิ
คุณธรรมของส านัก
สารนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 

- ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร ให้ มี
วิ นั ย แ ล ะ
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น
ก า ร ท า ง า น
ร่วมกันอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

- กลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์
และอ านวยการ 
ส านักสารนิเทศ  

    ส านักสารนิเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่ ง เ ส ริ ม คุณธรรม ระดั บหน่ วย งานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้ 
ศปท.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และมีการ
ปรับแก้แผนฯ ส่งให้ ศปท.ใหม่ เมื่อวันที่ 
2 3  มี น า ค ม  2 5 6 3  เ พื่ อ ป รั บ ก า ร
ด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และด าเนินการดังนี้ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ส านักสารนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
-  จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2560-2564) 
แผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน 
-  จัดท าประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร
คุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ของส านักสารนิเทศ 



-3- 
 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ต่อ) 

 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสรมิ
คุณธรรมของส านัก
สารนิเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 

- ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร ให้ มี
วิ นั ย แ ล ะ
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น
ก า ร ท า ง า น
ร่วมกันอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

- กลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์
และอ านวยการ 
ส านักสารนิเทศ  

     - ติดต่อ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่ าวสารองค์กรคุณธรรมให้แก่
เ ค รื อข่ า ยประชา  สั มพันธ์ ก ระทรวง
สาธารณสุขท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการพัฒนา/อบรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งแบบ
เป็นทางการและส่วนบุคคล และการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการของ ศปท.สป. 
- คัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณงาม 
ความดี และเป็นแบบอย่างท่ีดีในหน่วยงาน 

- - ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน
น า เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ ศปท. ก าหนด 
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(ต่อ) 
โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
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เชิงปริมาณ 
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เชิงคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือส่วนรวม 

        ส านักสารนิ เทศ ได้ มี ก ารด า เนิ น
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเป็น
องค์ ก รคุณธรรม  นอก เหนื อจาก
แผนงานตามกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ส่วนรวม ดังนี ้
-จัดกิจกรรมเปลี่ยนเงินทอนเป็นเงิน
บุญ เกื้อหนุนสังคมโดยในปีนี้บุคลากร
ส านักสารนิเทศรวบรวมเงินบริจาค 
จ านวน 3,012 บาท ซื้อที่วัดไข้ เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่า
เช้ือ (ไปบริจาคที่โรงเรียนปากพะยูน
พิทยาคาร จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563) 
-จัดบุคลากรร่วมงานพระราชพิธีและ
งานรั ฐพิ ธี ต่ า ง  ๆ  ขอ งกระทร ว ง
สาธารณสุข 
-ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
-จัดกิจกรรมส่ งเสริมการมีวินัย ใน
ตนเองในการทิ้งขยะ คัดแยกขยะ 
-จัดกิจกรรมลืมปั๊บ...ปรับเลย เป็น
กิจกรรมส่งเสริมการมีวินัยเรื่องการ
ถอดปลักไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่าน
มาบุคลากรส านักสารนิเทศทุกคนมี
วินัยและความรับผิดชอบในการดูแล 
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(ต่อ) 
โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ผลการด าเนินการ 
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(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
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(ก.ค.-ก.ย.๖3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือส่วนรวม (ต่อ) 

        ความปลอดภัยกับระบบไฟฟ้า ไม่มีการ
จ่ายค่าปรับเรื่องการลืมปิดหรือถอด
ปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  
กิจกรรมการท าบุญ/บริจาคเงินและ
สิ่งของแก่หน่วยงาน/องค์กรสาธารณ
กุศล เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
-กิจกรรมท าบุญใส่บาตร เนื่องในวัน
พระหรือวันส าคัญทางศาสนา และการ
ท าบุญใส่บาตรของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน
พฤหัสบดีแรกของเดือนทุกครั้ง 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 
-การท าบุญใส่บาตร สวดมนต์ เจริญ
สมาธิ และสนทนาธรรม เนื่องในวัน
พระหรือวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
-การบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน 
-การเข้าร่วมงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธีต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข 
-กิจกรรม “เปลี่ยนเงินทอนเป็นเงินบุญ 
เกื้อหนุนสังคม” 
-การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
-การคัดแยกขยะในหน่วยงาน 
-การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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- ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร ให้ มี
วิ นั ย แ ล ะ
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น
ก า ร ท า ง า น
ร่วมกันอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

- กลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์
และอ านวยการ 
ส านักสารนิเทศ  

    -บุคลากรส านักสารนิ เทศร่ วม
กิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน 
ที่ ศู น ย์ บ ริ ก า ร โ ลหิ ต แ ห่ ง ช า ติ 
สภากาชาดไทย และศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่
ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขอย่างน้อย 4-5 คน/
ครั้ง 

 
 
 
 
   .............................................         ....................................... 
    (นางสาวธัญญา   พฤกษยาชีวะ)         (นางสาวศิริมา    ธีระศักดิ์) 
            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ                 ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 
     ผู้ตรวจสอบ/รับรองรายงาน           ผู้อนุมัติ 
 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง / จังหวัด / องค์กร หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ านวน รวม     42       คน 
 จ านวนหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                        ๒๔      แห่ง (หน่วยงานในสังกัด สปสธ.ส่วนกลาง) 
 จ านวนหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        ๓๔      แห่ง  
  ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด สปสธ.ส่วนกลาง(๒๔ แห่ง) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(๙ แห่ง) และ หน่วยงานสื่อมวลชนสายกระทรวงสาธารณสุข(๑ แห่ง)  
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                   ๔๒      คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม ระดับ  -  รวม  - แห่ง (โปรดตอบโดยเลือกระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรคุณธรรม หรือระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  12   เดือน 




