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พระราชบัญญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หมวดที่ 1 มาตรฐานทางจรยิธรรมและประมวลจรยิธรรม

มาตรา 5 – มาตรา 7

หมวดที่ 2 คณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม

มาตรา 8 – มาตรา 18

หมวดที่ 3 การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐั

มาตรา 19 – มาตรา 20

หมวดที่ 4 บทเฉพาะกาล

มาตรา 21 – มาตรา 22



1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

สาระส าคัญของกฎหมายได้ก าหนดให้ “มาตรฐานทางจรยิธรรม” 

คือ หลักเกณฑก์ารประพฤตปิฏบิัตอิยา่งมคีุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐั





แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12
(พ.ศ. 2560-2564)



แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 



แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2564)

แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

(พ.ศ. 2560-2564)



วิสัยทัศน์

สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการด ารงชีวิต

สืบสานความ เป็ น ไทย อยู่ ร่ วมกั นด้ วยความสันติ สุ ข

ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

อย่างยั่งยืน



พันธกิจ

1.พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ
3.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม
ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีธรรมาภิบาลมีความสมานฉันท์ และมีความยั่งยืน
4.ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก



เปา้ประสงค์

สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลัก

ค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  ธ ารงรักษา ไว้ซึ่ ง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขใน

ประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก



1

2

3

4

วางระบบรากฐานการเสรมิสรา้งคณุธรรมในสงัคมไทย

สร้างความเข้มแข็งในระบบบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

สร้างเครอืข่ายความรว่มมอืในการสง่เสรมิคณุธรรม

ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นแบบอย่างดา้นคณุธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

4 ยุทธศาสตร์ 





“

มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

วางระบบรากฐาน
การเสรมิสรา้งคณุธรรม

ในสงัคมไทย

สร้างความเขม้แขง็
ในระบบบรหิารจดัการ

ด้านการสง่เสรมิคณุธรรม
ให้เปน็เอกภาพ

สร้างเครอืขา่ย
ความรว่มมอื

ในการสง่เสรมิคณุธรรม

ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทย
เป็นแบบอยา่งดา้นคณุธรรม

ในประชาคมอาเซยีน
และประชาคมโลก

1

2

3

4



มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

5

4

3

2

1

แรง
บันดาลใจ

จิตส านึก

จินตนาการ

คุณธรรม 
จริยธรรม

ศรัทธา



“

วางระบบรากฐาน
การเสริมสรา้งคณุธรรม

ในสังคมไทย

สร้างความเขม้แขง็
ในระบบบริหารจดัการ

ด้านการสง่เสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

สร้างเครือขา่ย
ความร่วมมอื

ในการสง่เสริมคุณธรรม

ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอยา่งด้านคณุธรรม

ในประชาคมอาเซยีน
และประชาคมโลก

1

2

3

4



แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2560-2564)



วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค ์: คุณธรรมน าการพัฒนาตน คน งานอยา่งยัง่ยนื

1. พัฒนาระบบรากฐานการสง่เสรมิคุณธรรม ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยนื
2. พัฒนาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
3. พัฒนาเครือขา่ยการสง่เสรมิคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสขุ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสง่เสรมิคุณธรรม

จริยธรรม
4. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสขุ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสง่เสรมิคุณธรรม

พัน
ธก
ิจ

วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสขุ

สร้างและพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

ส่งเสริมใหก้ระทรวงสาธารณสขุ
เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสรมิ

ให้เปน็องค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

1 2 3



วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสขุ

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญกับการวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม
ของสถาบันการศึกษา ส่วนราชการการใช้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม และกิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรมโดยส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุข
มีจิตส านึกของความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดถือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมเน้นจริยธรรมสากลของความเป็นมนุษย์เป็นคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์
ที่เป็นข้อห้ามและข้อควรท า ยึดความถูกต้องของส่วนรวม เพื่อใช้เป็น
บรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ประกอบ
สัมมาอาชีพ และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

1



ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม สร้างผู้น าหน่วยงาน
และสร้างเสริมแกนน าแบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม สร้างทีมแกนน าแบบกัลยาณมิตร
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม และการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และทักษะ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สร้างและพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

2



ยุ ท ธ ศ า สต ร์ นี้ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การ เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ด้ า นการสร้ า งนวั ตกรรม
การส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
และการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ รวมถึง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรมท้ังบุคคลหน่วยงานต้นแบบ องค์กร
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนาและการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

3

ส่งเสรมิให้กระทรวงสาธารณสขุ
เป็นแบบอยา่งด้านการสง่เสรมิ

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม



แนวทางการขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรม ปี พ.ศ. 2563

องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

ขับเคลื่อน

ชมรมจริยธรรม



เป้าหมาย ชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,850 ชมรม

สสจ. 
76 ชมรม

รพศ.
34 ชมรม

รพท.
82 ชมรม

สสอ.
878 
ชมรม

รพช.
780 
ชมรม

สสจ. 76 จังหวดั รพศ. 34 แหง่ สสอ. 878 แห่ง รพช. 780 แห่งรพท. 82 แห่ง



แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ปี พ.ศ. 2563

ขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรม

องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ



เป้าหมาย องค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
ในสังกัด สป. 
ส่วนกลาง

28 หน่วยงาน

ส่วนราชการ
ระดับกรม

10 หน่วยงาน

หน่วยงาน
ในก ากับ

3 หน่วยงาน

องค์การมหาชน
3 หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ
1 หน่วยงาน

45 หน่วยงาน



เป้าหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชมรมจริยธรรม
1,850 ชมรม

องค์กรคุณธรรม
45 หน่วยงาน

1,895 ชมรม/หน่วยงาน





คณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ

จังหวดัชุมชนองค์กร อ าเภอ
คุณธรรม

กระบวนการพัฒนาคณุธรรม 

ระดับสง่เสรมิคณุธรรม

ระดับคุณธรรม 

ระดับคุณธรรมต้นแบบ 

1. เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม

ของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ 

2. มุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ ประเทศชาติ

มีความมั่ นคง  มั่ งคั่ ง  ยั่ งยื น  ปร ะชาชน

มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง

และสมานฉันท์รวมไทยเป็นหนึ่งเดียว



ความหมายของชมรมจริยธรรม และองคก์รคุณธรรม

เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ขององค์กร/หน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่น

ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรมีการบริหารจัดการ

องค์กร/หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร

ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม



เป้าหมายของการพัฒนาชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม

มีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริมให้คน

ในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน

การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย

มากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการด าเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรม

มากขึ้น



องค์ประกอบความเป็นชมรมจริยธรรม และองคก์รคุณธรรม

มีการบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลกัคุณธรรม ธรรมาภบิาล 

หรอืหลกัการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน 

ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ม า ชิ ก

ในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐาน

ในการปฏิบัติ งาน และด า เนินชีวิต

ในครอบครัวและชุมชน



ขับเคลื่อน 3 ระดับ

ระดบัที ่1

องค์กรสง่เสริมคณุธรรม 

ระดับที่ 2

องค์กรคุณธรรม

ระดบัที ่3

องค์กรคณุธรรมตน้แบบ

องค์กรสง่เสรมิคณุธรรมที่มกระบวน
การพัฒนาองคก์รคณุธรรมที่ได้
มาตรฐานขององคก์รสง่เสริมคณุธรรม 
และมีการจดัระบบภายในองคก์รที่เอือ้
ต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
และมีการบริหารจดัการใหส้ามารถ
บรรลุตามเปา้หมายที่วางไว ้ท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงเชงิพฤตกิรรมของคน
ในองคก์ร และส่งผลกระทบให้การท า
ความดเีพิม่ขึ้น ปัญหาเชงิคุณธรรม
ลดลง และมีแนวโน้มจะเกดิการพัฒนา
ที่ต่อเนือ่ง เกิดความยัง่ยนืได้

องค์กรทีแ่สดงเจตนารมณ ์
จะพัฒนาเปน็องคก์รคณุธรรม 
โดยมกีารก าหนดเปา้หมายในการ
พัฒนาคณุธรรม มีแผนการด าเนนิการ
พัฒนาองคก์รคณุธรรม มีการจดักลไก
มีผู้รบัผดิชอบ มีการจดักจิกรรม
ส่งเสรมิคณุธรรม 

ซึ่งผลการด าเนนิงานอาจเกดิขึ้น
บางสว่น แต่ผลการเปลีย่นแปลง
เชิงพฤติกรรมของคนหรอืปญัหา
เชิงคณุธรรมทีล่ดลง อาจยงัไมเ่หน็ผล
ชัดเจน

องคก์รคณุธรรมทีด่ าเนนิการ
ประสบความส าเรจ็ 
ทั้งในกระบวนการพฒันา 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนที่สะทอ้นการมคีณุธรรม 
คนมคีวามสขุ องค์กรมคีณุภาพ
และคณุธรรมเชงิประจักษ ์
มีองคค์วามรูส้ามารถถา่ยทอด
และเปน็แหลง่เรยีนรู ้ให้กับ
องคก์รตา่ง ๆ ได้



กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

โดยด าเนนิการตัง้แตร่ะดบัองคก์รสง่เสริมคณุธรรม องค์กรคณุธรรม 

และเป็นองคก์รคณุธรรมต้นแบบ 
ตามเปา้หมายที่ก าหนด



ระเบดิ

จากข้างใน

ท าแบบ

องค์รวม

ท าตาม

หลักความจริง
การมีส่วนร่วม

ท าความดี

เพื่อความดี

หลักการส่งเสริมและพฒันาองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรมตน้แบบ



กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ท าให้
ทุกคน
ตกลงใจ
ร่วมกัน 

ค้นหา
ความจรงิ
ของ
องค์กร

ตั้ง
เป้าหมาย
การเปลีย่น
แปลง
ร่วมกนั

ก าหนด
วิธีการ
และกลไก
ในการ
ปฏิบตัิ
งาน

ลงมือ
ปฏิบตัจิรงิ
ให้เปน็
วิถีชีวติ

ถอด
บทเรียน
เพื่อสรา้ง
ความรู้

สร้าง
กิจกรรม
ชื่นชม
ยกยอ่ง

สร้าง
เครือข่าย
คุณธรรม

ประเมนิ
ผลลัพธ์
ผล

กระทบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9



ด าเนนิการ

ตามหลกัการส่งเสริม

และพฒันาองคก์รคณุธรรม  

ทั้ง 5 ข้อ

ด าเนนิการ

ตามกระบวนการพฒันา

องค์กรคณุธรรมครบ

9 ขั้นตอน



ระดับการพฒันาชมรมจรยิธรรม และองค์กรคุณธรรม
พ
อ
เพ
ยี
ง 
ว
ิน
ัย
 ส
ุจ
ร
ิต
 จ
ิต
อ
าส
า องค์กรคณุธรรมต้นแบบ

องค์กรคุณธรรม

องค์กรสง่เสริมคุณธรรม

มี 

Know How

ขยายผล

- คนมีความสุข

- องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์

- มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอด

และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

องค์กรคณุธรรมทีด่ าเนินการประสบ

ความส าเรจ็ทัง้ในกระบวนการพฒันา

และการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของคน

องค์กรสง่เสรมิคณุธรรมทีม่กีระบวนการ

พัฒนาองคก์รคณุธรรม

องค์กรทีแ่สดงเจตนารมณแ์ละด าเนนิการ

กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรม

คนเปลีย่น
- เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน

ในองค์กร และส่งผลกระทบให้ความดีเพิ่มขึ้น

- ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม

จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้

โครงสร้าง

พร้อม

ผลการด าเนินงานเกิดขึ้น เพียงบางส่วน 

แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน 

หรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลง อาจไม่ชัดเจน











คุณธรรม ไม่ใช่การท่องจ า  แตต่อ้งฝึกฝนจนเป็นพฤตนิิสยั

5% ท่องจ  ำ 

30% Learning by Doing ลงมือปฏิบตั ิแตป่ฏิบตัิ

แบบสรำ้งภำพ เป็น Event ปฏิบตัไิม่ตอ่เน่ือง

50%
เม่ือท ำจนเป็นกิจวตัร และเป็นวิถีชีวิต

พลังจะเพ่ิมขึน้

พลังจะเพ่ิมขึน้

70%
ท ำจำกวิถีชีวิต เป็นพฤตินิสยั

พลังจะเพ่ิมขึน้



ท ำได้

ไดท้  ำ

ขยำยผล

คณุธรรม ไม่ใช่กำรท่องจ  ำ  แตต่อ้งฝึกฝนเป็นพฤตนิิสยั

กับการเปลี่ยนแปลง
ระบบนเิวศน์ 
2 ระบบ



Routine to Research

R

2

R



การก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมของ ชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม

ก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย
ปัญหาทีอ่ยากแก้
และความดี
ที่อยากท า

ก าหนดแผน
การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสรมิ
คุณธรรมของ
ชมรมจรยิธรรม/
องค์กรคณุธรรม 
ระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ

ก าหนดกจิกรรของ
ชมรมจรยิธรรม/
องค์กรคุณธรรม
ตามแผน
การด าเนินงาน

จัดส่งผล
การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสรมิ
คุณธรรม
ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด



เป้าหมาย ชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,850 ชมรม

สสจ. 
76 ชมรม

รพศ.
34 ชมรม

รพท.
82 ชมรม

สสอ.
878 
ชมรม

รพช.
780 
ชมรม

สสจ. 76 จังหวดั รพศ. 34 แหง่ สสอ. 878 แห่ง รพช. 780 แห่งรพท. 82 แห่ง



ชมรมจรยิธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย ์และโรงพยาบาลทั่วไป

ต้องด ำเนินกำรอยำ่งไร 
ส ำหรับเป้ำหมำยเดิม



1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ตำมแบบฟอร์มที่ 1
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ตำมแบบฟอร์มที่ 2
3. จัดท ำแบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ตำมแบบฟอร์มที่ 3



ชมรมจรยิธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

โรงพยาบาลชุมชน

หน่วยงำนที่เข้ำร่วมเมื่อปี 2562
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

2562



1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ตำมแบบฟอร์มที่ 1
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ตำมแบบฟอร์มที่ 2
3. จัดท ำแบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค ตำมแบบฟอร์มที่ 3



ชมรมจรยิธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

โรงพยาบาลชุมชน

ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

2563



1. แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำน ตำมบริบทของหน่วยงำน 
หรือตำมตวัอยำ่งในบทที ่4 (คู่มือกำรขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ ปี 2563)

2. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม ตำมลิงก์ยอ่ https://forms.gle/7boE7fwnhg99cD2A6
หรือรหสัควิอำร์ (QR Code) 

3. จัดท ำแผนปฏบิัตกิำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกดั
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรสว่นภมูิภำค ตำมแบบฟอร์มที ่1

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัตกิำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำน   
ในสังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ รำชกำรบริหำรสว่นภมูิภำค ตำมแบบฟอร์มที ่2

5. จัดท ำแบบติดตำมประเมินผลแผนปฏบิัติกำรสง่เสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำน
ในสังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ รำชกำรบริหำรสว่นภมูิภำค ตำมแบบฟอร์มที ่3



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

1. สร้ำงมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สร้ำงสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน

2. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข พ.ศ. 2560
4. แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct)
5. ส่งเสริมคุณธรรมประจ ำชำติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ในปีงบประมำณ  พ .ศ. 2563

และก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำกคุณธรรมประจ ำชำติ เพื่อขับเคลื่อน

มุ่งเน้น



6. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์และด ำรงชีวิต
ตำมวิถีวัฒนธรรมไทย

7. มุ่งเน้นกำรน ำพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ .ศ. 2562 และข้อบังคับส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2560 มำปรับใช้ในกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนเช่น กำรประชุม กำรอบรม   
สัมมนำ ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน

8. สร้ำงและขยำยเครือข่ำยชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม

มุ่งเน้น

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม



ปฏิทินการจดัสง่ผลการด าเนนิงานชมรมจรยิธรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นภมูิภาค 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



เป้าหมาย องค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
ในสังกัด สป. 
ส่วนกลาง

28 หน่วยงาน

ส่วนราชการ
ระดับกรม

10 หน่วยงาน

หน่วยงาน
ในก ากับ

3 หน่วยงาน

องค์การมหาชน
3 หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ
1 หน่วยงาน

45 หน่วยงาน



องคก์รคณุธรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

องค์กรคุณธรรม จ านวน 45 หน่วยงาน



1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขบัเคลือ่นแผนปฏบิัติกำรสง่เสริมคณุธรรมของหนว่ยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสขุ ตำมแบบฟอรม์ที่ 1

2. จัดท ำแผนปฏบิัติกำรสง่เสรมิคณุธรรมของหน่วยงำนในสงักัดกระทรวงสำธำรณสขุ 
ตำมแบบฟอรม์ที ่2

3. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิัติกำรสง่เสรมิคณุธรรม ของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสขุ ตำมแบบฟอรม์ที่ 3

4. จัดท ำแบบตดิตำมประเมนิผลแผนปฏบิัติกำรสง่เสรมิคณุธรรมระดบัหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสขุ ตำมแบบฟอรม์ที่ 4



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
มุ่งเน้น

1. สร้ำงมนษุยท์ีส่มบูรณ ์สร้ำงควำมเขม้แขง็จำกภำยใน ปฏิบัติตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สร้ำงสงัคมเกื้อกูลและแบ่งปนั

2. พระรำชบญัญัตมิำตรฐำนทำงจรยิธรรม พ.ศ. 2562
3. ข้อบังคบัจรรยำทีก่ ำหนดขึน้ส ำหรับบุคลำกรของแตล่ะหนว่ยงำน ดังนี้

3.1) ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ได้แก่ ข้อบังคบัส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำดว้ยจรรยำขำ้รำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ พ.ศ. 2560

3.2) หน่วยงำนระดบักรม ได้แก่ ข้อบังคบัวำ่ดว้ยจรรยำขำ้รำชกำรของสว่นรำชกำรระดบักรม
3.3) หน่วยงำนในก ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ องค์กำรมหำชน และรัฐวิสำหกิจ 

ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสขุ ได้แก่ จรรยำบรรณทีแ่ต่ละหน่วยงำนก ำหนดขึน้ส ำหรบับุคลำกร
ในสังกัด



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
มุ่งเน้น

4. แนวทำงปฏบิัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสขุ (MOPH Code of Conduct)
5. ส่งเสริมคณุธรรมประจ ำชำต ิพอเพยีง วินัย สุจริต จิตอำสำ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 และก ำหนดคณุธรรมเปำ้หมำยจำกคณุธรรมประจ ำชำต ิเพื่อขบัเคลือ่น

6. ส่งเสริมใหม้กีำรจัดกิจกรรมเทิดทนูสถำบนัชำต ิศำสนำ และพระมหำกษตัรยิ์
และด ำรงชีวิตตำมวิถีวฒันธรรมไทย



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
มุ่งเน้น

7. มุ่งเน้นกำรน ำพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจรยิธรรม พ.ศ. 2562 และขอ้บังคบั
ว่ำด้วยจรรยำขำ้รำชกำรของสว่นรำชกำรระดบักรม หรือจรรยำบรรณทีก่ ำหนด
ส ำหรบับุคลำกรในหนว่ยงำน มำปรับใช้ในกระบวนกำรพฒันำบุคลำกร
ของหน่วยงำน เช่น กำรปฐมนเิทศขำ้รำชกำรใหม่ กำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกร

8. สร้ำงและขยำยเครอืขำ่ยหน่วยงำนคณุธรรม



ที่ ล ำดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ
1 แบบฟอร์มที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลือ่นแผนปฏิบัตกิำร

ส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงำนในสังกดักระทรวง
สำธำรณสุข

หน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข 
(เฉพำะหนว่ยงำนที่ยงัมไิด้แตง่ตัง้คณะท ำงำน ฯ 
หรือมีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิองค์ประกอบ
ของคณะท ำงำน ฯ)

2 แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัตกิำรส่งเสริมคณุธรรมของหนว่ยงำน
ในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563

หน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข

3 แบบฟอร์มที่ 3 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิัตกิำรส่งเสริม
คุณธรรมของหนว่ยงำนในสงักดักระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข

4 แบบฟอร์มที่ 4 ติดตำมประเมนิผลแผนปฏิบตักิำรส่งเสรมิคุณธรรม
ของหน่วยงำนในสงักดักระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข

สรุปแบบฟอร์มการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม จ านวน 45 หน่วยงาน



ปฏิทินการจดัสง่ผลการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



การประเมนิตนเองของชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม

3. มีแผนด ำเนนิงำนด้ำนสง่เสริมคณุธรรม และผู้รบัผดิชอบ
2. ก ำหนดเปำ้หมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” ควำมดีทีอ่ยำกท ำ”
1. ประกำศขอ้ตกลง (เจตนำรมณ์) ร่วมกัน

6. มีกำรยกย่อง เชิดชดูำ้นคณุธรรม
5. มีกำรติดตำม รำยงำน ประเมนิผลเพือ่พฒันำ ปรับปรุง
4. มีผลส ำเรจ็ตำมคณุธรรมเป้ำหมำย

9. มีแผนด ำเนนิงำนด้ำนสง่เสริมคณุธรรม และผู้รบัผดิชอบ
8. เพิ่มมิตศิำสนำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง/วิถวีัฒนธรรม
7. มีผลส ำเรจ็ตำมแผนพฒันำสง่เสริมคณุธรรม

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



ชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง และองค์กรคุณธรรมของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำเพื่อสังคมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้หลักกำร 
“ระเบิดจำกข้ำงใน”ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยใน ตั้งแต่ระดับจุลภำค 
สู่ระดับมหภำค โดยใช้แนวคิด “คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ” อันจะน ำไปสู่ควำม
มั่นคง สงบสุขของสังคม ด้วยมิติทำงศำสนำควำมมั่งคั่ง เข้มแข็ง ของ
ประชำชนด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
อย่ำงยั่งยืน

Sense
of 

purpose









เริ่มที่ใคร



คุณธรรม ... 

จะไม่เกิดขึ้น ...

ถ้าไม่คิดร่วมทุกข์ ร่วมสุข





THANK YOU



“
สุชาฎา วรินทร์เวช

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ

08 1931 5388

pankung08@gmail.com



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  11 กันยายน 2562 
หัวข้อ: เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
  

 


