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ADD A FOOTER

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 











พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หมวดที่ 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

มาตรา 5 – มาตรา 7

หมวดที่ 2 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรา 8 – มาตรา 18

หมวดที่ 3 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 19 – มาตรา 20

หมวดที่ 4 บทเฉพาะกาล

มาตรา 21 – มาตรา 22



1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ

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

สาระส าคัญของกฎหมายได้ก าหนดให้ “มาตรฐานทางจริยธรรม” 

คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ





แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ประ เทศไทยมีความมั่ นคง 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

สื บสานความ เป็ น ไทย อยู่ ร่ วมกั นด้ วยความสั นติ สุ ข

ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

อย่างยั่งยืน



พันธกิจ

1. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม
ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีธรรมาภบิาลมีความสมานฉันท์ และมีความยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก



เปา้ประสงค์

สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลัก

ค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน าหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  ธ ารงรักษา ไว้ ซึ่ ง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขใน

ประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสงัคมไทย

สร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

4 ยุทธศาสตร์ 





“

มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

วางระบบรากฐาน
การเสรมิสรา้งคณุธรรม

ในสังคมไทย

สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบบรหิารจัดการ

ด้านการสง่เสริมคณุธรรม
ให้เปน็เอกภาพ

สร้างเครอืข่าย
ความรว่มมอื

ในการสง่เสรมิคณุธรรม

ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอยา่งดา้นคณุธรรม

ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
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มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
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แรงบันดาลใจ

จิตส านึก

จินตนาการ

คุณธรรม 
จริยธรรม

ศรัทธา



“

วางระบบรากฐาน
การเสรมิสรา้งคณุธรรม

ในสังคมไทย

สร้างความเข้มแขง็
ในระบบบรหิารจดัการ

ด้านการสง่เสรมิคณุธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

สร้างเครอืข่าย
ความรว่มมอื

ในการสง่เสรมิคุณธรรม

ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทย
เป็นแบบอย่างด้านคณุธรรม

ในประชาคมอาเซยีน
และประชาคมโลก
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แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2560-2564)



วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : คุณธรรมน าการพัฒนาตน คน งานอย่างยั่งยืน

1. พัฒนาระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
3. พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม
4. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม

พัน
ธก
ิจ

วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสุข

สร้างและพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

ส่งเสรมิให้กระทรวงสาธารณสขุ
เป็นแบบอย่างดา้นการสง่เสรมิ

ให้เป็นองคก์รคณุธรรม/
โรงพยาบาลคณุธรรม

1 2 3



วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงสาธารณสุข

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
ส่วนรวมเน้นจริยธรรมสากลของความเป็นมนุษย์เป็นคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ที่
เป็นข้อห้ามและข้อควรท า ยึดความถูกต้องของส่วนรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัด
ฐ า น ใ น ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  ป ร ะ ก อ บ
สัมมาอาชีพ และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์



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

สร้างและพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม



ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและการ
ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมทั้งบุคคลหน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนาและการเข้าถึงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม





พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

1. มีความพอประมาณ

พอควร พอดี พออยู่  พอกิน 

มีความสงบ

1. มีระเบียบและจริยธรรม 

ปฏิบัติตนตามหน้าที่

ของพลเมืองดี 

1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น

ยืนหยัดในการรักษาความจริง 

ความถูกต้อง ความเป็นธรรม

1. ให้เสีลสละประโยชน์ส่วนตน

เพื่อส่วนรวม  ลงมือท า

ด้วยความรัก ความสามัคคี

2. ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

สังคม และส่ิงแวดล้อม

2. ปฏิบัติตนตามกติกา

ขององค์กรและสังคมที่ก าหนด

2. ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ 

ไม่ยินยอม และต่อต้าน

การทุจริต ด้วยความ

กล้าหาญ

2. ท าความดีเพื่อความดี

เอื้ออาทรต่อคน/สังคม 

โดยมิได้หวังผลตอบแทน

3. มีเหตุผล ใช้ความรู้

อย่างรอบคอบ รอบด้าน 

ค านึงถึงความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น 

3. ปฏิบัติตามกฎกติกา

จรรยาบรรณของวิชาชีพ

3. ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง

ในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่น

อย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ

3. กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน

ที่เกิดและผู้มีพระคุณ

4. มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4. เคารพต่อกฎหมาย 4. ขับเคลื่อนสังคมสู่

ความดีงาม และมีธรรมาภบิาล

ด้วยการพูด การกระท า 

และการปฏิบัติหน้าที่

4. ไม่นิ่งดูดายต่อการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม

และผู้คน จนเป็นนิสัย

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา





เป้าหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชมรมจริยธรรม
1,850 ชมรม

องค์กรคุณธรรม
45 หน่วยงาน

1,895 ชมรม/หน่วยงาน



เป้าหมายองค์กรคุณธรรม 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



แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ปี พ.ศ. 2563

ขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรม

องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ



ความหมายขององค์กรคุณธรรม

เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งาน

ขององค์กร/หน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์  และมุ่ งมั่ น

ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรมีการบริหารจัดการ

องค์กร/หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร

ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม



เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

มีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริมให้คน

ในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน

การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย

มากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการด าเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรม

มากขึ้น



องค์ประกอบความเป็นองค์กรคุณธรรม

มีการบริหารจัดการองค์กร

ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล 

หรือหลักการบริหารกิจการ

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

ระดับที ่1
องค์กรสง่เสรมิคุณธรรม 

ระดับที ่2
องค์กรคณุธรรม

ระดับที่ 3
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ

องค์กรส่งเสรมิคณุธรรมที่มกระบวนการ
พัฒนาองคก์รคณุธรรมที่ได้มาตรฐาน
ขององคก์รส่งเสรมิคณุธรรม และมีการ
จัดระบบภายในองคก์รทีเ่อื้อต่อการ
พัฒนาองคก์รคุณธรรม 
และมีการบรหิารจดัการให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว้ ท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงเชิงพฤติกรรมของคน
ในองคก์ร และส่งผลกระทบให้การท า
ความดเีพิม่ขึน้ ปัญหาเชิงคณุธรรม
ลดลง และมีแนวโนม้จะเกดิการพฒันา
ที่ต่อเนือ่ง เกิดความยัง่ยนืได้

องค์กรทีแ่สดงเจตนารมณ์ 
จะพัฒนาเปน็องคก์รคณุธรรม 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณธรรม มีแผนการด าเนนิการ
พัฒนาองคก์รคณุธรรม มีการจัดกลไก
มีผู้รับผิดชอบ มีการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม 

ซึ่งผลการด าเนนิงานอาจเกิดขึ้น
บางสว่น แต่ผลการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤตกิรรมของคนหรอืปัญหา
เชิงคุณธรรมทีล่ดลง อาจยังไมเ่หน็ผล
ชัดเจน

องค์กรคุณธรรมที่ด าเนนิการ
ประสบความส าเรจ็ 
ทั้งในกระบวนการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนที่สะทอ้นการมีคณุธรรม 
คนมีความสขุ องค์กรมคีุณภาพ
และคุณธรรมเชงิประจกัษ์ 
มีองค์ความรูส้ามารถถ่ายทอด
และเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับ
องค์กรต่าง ๆ ได้



กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

โดยด าเนนิการตัง้แตร่ะดบัองคก์รส่งเสรมิคณุธรรม องค์กรคณุธรรม 

และเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ตามเปา้หมายที่ก าหนด



หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9



TRIP

ด าเนินการ

ตามกระบวนการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม

ครบ 9 ขั้นตอน

ด าเนินการ

ตามหลักการส่งเสริม

และพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

ทั้ง 5 ข้อ



ระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
พ
อ
เพ
ีย
ง 
ว
ิน
ัย
 ส
ุจ
ร
ิต
 จ
ิต
อ
าส
า องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

องค์กรคุณธรรม

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

มี 

Know How

ขยายผล

- คนมีความสุข

- องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์

- มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอด

และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบ

ความส าเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนา

และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของคน

องค์กรสง่เสรมิคุณธรรมที่มีกระบวนการ

พัฒนาองค์กรคณุธรรม

องค์กรที่แสดงเจตนารมณแ์ละด าเนินการ

กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม

คนเปลี่ยน
- เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน

ในองค์กร และส่งผลกระทบให้ความดีเพิ่มขึ้น

- ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม

จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความย่ังยืนได้

โครงสร้าง

พร้อม

ผลการด าเนินงานเกิดขึ้น เพียงบางส่วน 

แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน 

หรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลง อาจไม่ชัดเจน











คุณธรรม ไม่ใช่การท่องจ า  แต่ต้องฝึกฝนจนเป็นพฤตินิสัย

5% ทอ่งจ  ำ 

30%
Learning by Doing ลงมือปฏิบตั ิแตป่ฏิบตัิ

แบบสรำ้งภำพ เป็น Event ปฏิบตัไิม่ตอ่เน่ือง

50% เม่ือท ำจนเป็นกิจวตัร และเป็นวิถีชีีวิต

พลังจะเพ่ิมขึน้

พลังจะเพ่ิมขึน้

70%
ท ำจำกวิถีชีีวิต เป็นพฤตนิิสยั

พลังจะเพ่ิมขึน้



ท ำได้

ไดท้  ำ

ขยำยผล

คุณธรรม ไม่ใช่ีกำรท่องจ  ำ  แตต่อ้งฝึกฝนเป็นพฤตินิสยั

กับการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ 
2 ระบบ



R

2
R

Routine to Research



การก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมขององค์กรคุณธรรม

ก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย
ปัญหาที่อยากแก้
และความดี
ที่อยากท า

ก าหนดแผน
การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม/
องค์กรคุณธรรม 
ระยะเวลา 1 
ปีงบประมาณ

ก าหนดกิจกรรของ
ชมรมจริยธรรม/
องค์กรคุณธรรม
ตามแผน
การด าเนินงาน

จัดส่งผล
การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม
ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด



องค์กรคุณธรรม

ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 



1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคณุธรรม ของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

4. จัดท ำแบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
มุ่งเน้น

1. สร้ำงมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้ำงสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน

2. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. ข้อบังคับจรรยำที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน ดังนี้

3.1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560

3.2) หน่วยงำนระดับกรม ได้แก่ ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรระดับกรม
3.3) หน่วยงำนในก ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข องค์กำรมหำชน และรัฐวิสำหกิจ 

ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ จรรยำบรรณที่แต่ละหน่วยงำนก ำหนดขึ้นส ำหรับบุคลำกร
ในสังกัด



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
มุ่งเน้น

4. แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct)
5. ส่งเสริมคุณธรรมประจ ำชำติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 และก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำกคุณธรรมประจ ำชำติ เพื่อขับเคลื่อน
6. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

และด ำรงชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมไทย



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
มุ่งเน้น

7. มุ่งเน้นกำรน ำพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรระดับกรม หรือจรรยำบรรณที่ก ำหนด
ส ำหรับบุคลำกรในหน่วยงำน มำปรับใช้ในกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน เช่น กำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ กำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกร

8. สร้ำงและขยำยเครือข่ำยหน่วยงำนคุณธรรม



การประเมินตนเองขององค์กรคุณธรรม

3. มีแผนด ำเนินงำนดำ้นส่งเสริมคุณธรรม และผู้รับผิดชอบ
2. ก ำหนดเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” ควำมดีที่อยำกท ำ”
1. ประกำศข้อตกลง (เจตนำรมณ์) ร่วมกัน

6. มีกำรยกย่อง เชิดชูดำ้นคุณธรรม
5. มีกำรติดตำม รำยงำน ประเมินผลเพื่อพัฒนำ ปรับปรุง
4. มีผลส ำเร็จตำมคุณธรรมเป้ำหมำย

9. มีแผนด ำเนินงำนดำ้นส่งเสริมคุณธรรม และผู้รับผิดชอบ
8. เพิ่มมิติศำสนำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง/วิถีวัฒนธรรม
7. มีผลส ำเร็จตำมแผนพัฒนำส่งเสริมคุณธรรม

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



องค์ ก รคุณธรรมของหน่ วยง ำนในสั งกั ดกร ะทรวงสำธำรณสุ ข 
ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเพื่อสังคม
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขภำยใต้หลักกำร“ระเบิดจำกข้ำงใน”
ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยใน ตั้งแต่ระดับจุลภำคสู่ระดับมหภำค 
โดยใช้แนวคิด “คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ” อันจะน ำไปสู่ควำมมั่นคง สงบสุข
ของสังคมด้วยมิติทำงศำสนำควำมมั่งคั่ง เข้มแข็ง ของประชำชนด้วยหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่ำงย่ังยืน

Sense
of 

purpose









คุณธรรม ... 

จะไม่เกิดขึ้น ...

ถ้าไม่คิดร่วมทุกข์ ร่วมสุข



เกรงใจ

น ้ำใจ

ใครครวญ 

ส่วนรวม



THANK YOU


