
แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560

มาตรา 77 รัฐต้องจัดให้มี
แผนพัฒนาการเมือง จัดท า
มาตรฐานมางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และ
พนักงาน หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ...

มาตรา 280 ...ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่และ
เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าใน
การจัดท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม ตามมาตรา 279

มาตรา 76 ... รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพื่ อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้ เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว

- หน่วยงานของรัฐ
ก ากับดูแล

- คกก จริยธรรม
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- ฝ่าฝืนจริยธรรม ผิดวินัย

- คกก จริยธรรม
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
ในการบริหารงานบุคคล

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

มาตรฐานทางจรยิธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



















“ จ งร ักภักด ีมีค วา มซื่อสัตย ์กล ้า ยนืหยัดในส ิง่ที่ถ กูต อ้ง 
ค รองประโยชน์ส่วนรวม ร่ว มม ุง่ผลสมัฤทธ ิ ์
ค ิด  ป ฏ ิบตัอิยา่งเป น็ธรรม ด  า รงตนเปน็แบบอยา่งที่ด ี ”



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)











แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

“คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม

เพิ่ ม ขึ้ น  มุ่ ง สู่ สั ง คมคุณธรรมที่ คน ไทย

อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์  ภายใต้

หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอ เพี ย ง  วิ ถี วัฒนธ ร รม ไ ท ยที่ ดี ง า ม 

และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ”



คน ไทยมีพฤติกรรมที่ ส ะท้อนการมี

คุณธรรมเพิ่มมากขึ้นด้วยดัชนีคุณธรรม 

5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต

จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรม

ที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ 

ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย

ที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ





เป้าหมาย

คนไทยมีพฤติกรรมท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมท่ีคนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ 

ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และประเทศไทย

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวช้ีวัด / 

ค่า

เป้าหมาย

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา กตัญญ”ู เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ภายในปี พ.ศ. 2570

หน่วยงานภาครัฐน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ภายในปี พ.ศ. 2570

แผนย่อย

1. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการส่งเสริมคุณธรรม / 

การท าความดีที่เหมาะสมกบับริบท

ของสังคมไทย 

2. การพัฒนาระบบและการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของกลไก

เพ่ือการขับเคลื่อนและสง่เสริม

คุณธรรม

3. การส่งเสริมการเรียนรู้ 

และการพัฒนาศักยภาพคน

และองค์กรเครือข่าย 

เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)



III

ให้ความส าคัญกับ

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

III



III

มีความสอดคล้องกับแผน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

“แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” 



แ
ผ
น
ร
ะด
ับ
 1

แ
ผ
น
ร
ะด
ับ
 2

แ
ผ
น
ร
ะด
ับ
 3



แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมาย  

- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษที่ 21

- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา  

คนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมาย  

- การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา 

สังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน 

- การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)



แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย  

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 

แผนการปฏิรูปประเทศ

ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม

ประเด็นท่ี 21 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นที่ 21 ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง



แผนระดับที่ 3 

แผนปฏิบัติการ

ด้านการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ 

ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์

ด้านมาตรฐาน

ทางจริยธรรม

และการส่งเสริม

จริยธรรมภาครัฐ

(พ.ศ. 2565-2570)

แผนปฏิบัติการ

ด้านการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

ระยะท่ี 2

(พ.ศ. 2566-2570)



แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย : กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์การประเมนิเปน็องคก์รคณุธรรมต้นแบบ

KPI ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑก์ารประเมินเปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA

แผนย่อยท่ี 1 แผนย่อยท่ี 2แผนย่อยท่ี 2 แผนย่อยท่ี 3 แผนย่อยท่ี 4

สร้างสภาพแวดล้อม 

และพัฒนาหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขให้เป็น

องค์กรส่งเสริมการท าความดี 

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ระบบ และกลไกการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กร

คุณธรรมต้นแบบ

ส่งเสริมมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และสร้าง

สังคม-วัฒนธรรม

ภายในหน่วยงาน

ดัชนีความสุขคนท างาน



กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 2

สร้างสภาพแวดล้อม และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรส่งเสริม

การท าความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนย่อยที่ 1

กลยุทธ์ที่ 3

วางระบบรากฐาน
การส่งเสรมิคณุธรรม
ของสถาบนัการศกึษา
ในสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก

ขับเคลื่อนหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ด้วยการน าคุณธรรม 
5 ประการ ได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลกั
ในการด าเนินชีวติ

ขับเคลือ่นกลไกชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสงักัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ราชการบรหิารสว่นภูมิภาค 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ด้วยการน าคุณธรรม 5 
ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็น
คุณค่าหลักในการด าเนินชวีิต



กลยุทธ์ท่ี 4
กลยุทธ์ที่ 5

สร้างสภาพแวดล้อม และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรส่งเสริม

การท าความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนย่อยที่ 1 (ต่อ)

สร้างระบบนเิวศคณุธรรม ส่งเสรมิพื้นที่สงัคม 
/ สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพื้นที่
สื่อสังคมออนไลน ์โดยให้มกีิจกรรมที่
แสดงออกถึงกิจกรรมการสง่เสรมิคณุธรรม 
การท าความดอียา่งเป็นระบบตัง้แตร่ะดบับุคคล
ถึงระดับหนว่ยงาน โดยใชป้ระโยชน์
จากความก้าวหนา้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

ส่งเสรมิคุณธรรมหรอืการท าความดี 
ที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ข้ารว่มกจิกรรมได้สะทอ้น
การมคีุณธรรมจรยิธรรมของตน
ทั้งที่เปน็กจิกรรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน และกจิกรรมการท าความดี
ด้านการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม



กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

แผนย่อยที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

เพิ่มประสทิธิภาพ
กระบวนการจดัการ
การเรยีนรูค้ณุธรรม
จริยธรรมแลวฒันธรรม
ในการด ารงชวีติบนฐาน
ชีวิตวถิใีหม่

พัฒนาเกณฑ์
การประเมินองคก์ร
คุณธรรมอยา่งเปน็
รูปธรรม

ยกระดบัคะแนน
การประเมินคณุธรรม
และความโปรง่ใส
ในการด าเนินงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั 
(ITA)



กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนย่อยที่ 3

กลยุทธ์ที่ 3

สร้างนวตักรรม
ด้านการส่งเสรมิ
องค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ

พัฒนาความเขม้แข็ง
ของเครอืขา่ย และขยาย
ความรว่มมือ
จากภาคส่วนอืน่ ๆ

พัฒนาระบบฐานขอ้มูล
ด้านองคก์รคณุธรรม
อย่างเปน็ระบบ



กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2

ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน

แผนย่อยที่ 4

พัฒนากลไกการส่งเสรมิมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม การส่งเสรมิ
จริยธรรมในระดบัองคก์รให้
เชื่อมโยงสอดประสานกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

บูรณาการงานดา้นการสง่เสรมิ
จริยธรรมเขา้กับงาน
ด้านการส่งเสรมิคณุธรรม 
เพื่อสร้างสังคม-วฒันธรรม
ภายในหนว่ยงาน



แผนย่อย

1. การส่งเสริมสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการส่งเสรมิคุณธรรม / 

การท าความดีทีเ่หมาะสมกับบริบท

ของสังคมไทย 

2. การพัฒนาระบบ

และการเสรมิสรา้งขีดความสามารถ

ของกลไกเพื่อการขบัเคลือ่น

และส่งเสริมคุณธรรม

3. การส่งเสริมการเรยีนรู้ 

และการพัฒนาศกัยภาพคน

และองค์กรเครือขา่ย 

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิ

คุณธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนย่อยท่ี 1 แผนย่อยท่ี 2แผนย่อยท่ี 2 แผนย่อยท่ี 3 แผนย่อยท่ี 4

สร้างสภาพแวดล้อม 

และพัฒนาหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขให้เป็น

องค์กรส่งเสริมการท าความดี 

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ระบบ และกลไกการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นแบบอย่างการส่งเสริม

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ส่งเสริมมาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

และสร้างสังคม-วัฒนธรรม

ภายในหน่วยงาน



กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประสานทุกภาคส่วน 

ให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

งบประมาณ และองค์ความรู้ด้านวิชาการ
รายงานผลการด าเนินงานฯ 

ภายใต้แผนปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน

จัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผน

ใช้กลไกให้เกิดประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

เท่าท่ีจ าเป็น

1

2

3

4

5



มนุษย์ที่สมบรูณ์แบบ

แรงบันดาลใจ จิตส านึก

จินตนาการ

คุณธรรม

จริยธรรม
ศรัทธา



แนวทางขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

2566



เป้าหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

สสจ. รพศ. รพช. สสอ. รพช.

2566



พัฒนาองค์คุณธรรมต้นแบบ ภายใต้ชมรมจริยธรรมกระบวนการ

ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ระดับพัฒนาคุณธรรม
ระดับคุณธรรมต้นแบบ



ภายใต้ชมรมจริยธรรม

• องค์กรที่ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร

• มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
• ก าหนดเป้าหมาย ปัญหา

ที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า
• ร่วมกันท าแผน

ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

1

องค์กรพัฒนาคุณธรรม
2

• ด าเนินการตามแผนอย่างได้มาตรฐาน 
จนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง

• มีการประเมินผล
• มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
• มีการทบทวนและถอดบทเรียน

จากการด าเนนิงาน
• ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคลและหน่วยงานที่มีคุณธรรม
หรือท าความดี

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ3

• องค์กรมีบรรยากาศหรอืสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม

• บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น

• องค์กรมีการจัดท าองค์ความรู้จากผลส าเร็จ
การด าเนินงาน

• เผยแพร่องค์ความรู้หรือผลส าเร็จ
ในการด าเนนิงาน

• มีความพร้อมในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอ่ืน

โครงสร้าง
พร้อม

คนเปลี่ยน

Know    
How 

ขยายผล

ระดับการขับเคลื่อนองค์รคุณธรรมต้นแบบ



ชมรมจริยธรรม

เป็นองคก์รหรือหนว่ยงาน ที่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานขององค์กร./.หนว่ยงาน 
แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรมีการบริหารจัดการ
องค์กร./.หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรที่มสี่วนร่วม
ในการสร้างสังคมคุณธรรม

ความหมาย



ชมรมจริยธรรม

มีบทบาทและสามารถสร้างคนดีเพื่อสังคมดี 

ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด

การประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น 

องค์กรมีคุณค่าและประสิทธภิาพ ประสิทธิผล

ในการด าเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กร

มีคุณธรรมมากข้ึน

เป้าหมาย

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อย่างย่ังยืน



ร่วมรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม

ให้กับประชาชน ชุมชน 
หรือเครือข่าย

ขององค์กรคุณธรรม

มีการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชมรมจริยธรรมองค์ประกอบ

ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก
ในองค์กร ยึดมั่นคุณธรรม
เป็นฐานในการปฏิบัติงาน 
และด าเนินชีวิตในครอบครัว

และชุมชน



สรุป 3 องค์ประกอบ ของการส่งเสริม

ส่งเสริมคนดี

ร่วมสร้าง

สังคมดี

มีระบบ

รองรับความดี

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- การด าเนินงานโปร่งใสและยุติธรรม

- จัดให้มีสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการท าความดี 

- มีมาตรการรอบรับ มีระบบรองรับการท าความดี 

- ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

- มีความรับผิดชอบ 

(ชุมชน / สังคม) 

- ชวนคนอื่นมาท าดี /

ขยายผลความดี

ต่อสังคมภายนอก 

- บุคลากรในองค์กร 

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเชิงบวก



หลักการส่งเสริม

ชมรมจริยธรรม

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



หลักการส่งเสริมและพัฒนาชมรมจริยธรรม

ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ระเบดิ

จากขา้งใน

ใส่ใจแบบ

องค์รวม

ท าตาม

หลักความจรงิ
การมสีว่นรว่ม

ท าความดี

เพื่อความดี

สร้างเครอืขา่ย

ขยายผล



ระเบิดจากข้างใน

เกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชกิขององค์กร

ที่เข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งการให้ท า

ใส่ใจแบบองค์รวม

ท าอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ต่อเนื่อง ผสมผสานกับกระบวนการท างานปกติ

ขององค์กร 

ท าตามหลักความจริง

เริ่มจากเข้าใจความจริง สภาพความเป็นจริง ในบริบทของแต่ละองค์กร

และลงมือปฏิบัติจริง



การมีส่วนร่วม

ต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับ

ในทุกกระบวนการด าเนินงาน

ท าความดีเพื่อความดี

สู่ความดีงาม เป้าหมายไม่ใช่แค่ท าตามกระแส แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ต้องเป็นความคิด วิธีการ กิจกรรมเชิงบวก และสร้างสรรค์ 

เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนทัง้ในและนอกองค์กร



สร้างเครือข่ายขยายผล

ต้องมีดี ที่จะให้คนอื่นไปดู เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีการจัดการความรู้ ยกย่องชื่นชม ต่อยอดไปท าเรื่องความดี

หรือนวัตกรรมอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะให้เกิดความยั่งยืน 



องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ต้องท าเป็นระบบ

1. ท าอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ต่อเนื่อง

2. ผสมผสานกับกระบวนการท างานปกติ

ขององค์กร 

3. ต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ

และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง 

โดยไม่ติดต ารา



กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ท ำใหทุ้กคนตกลงใจร่วมกนั 
ค้นหำควำมจริงขององคก์ร

ตั้งเป้ำหมำยกำรเปลีย่นแปลงร่วมกนั
ก ำหนดวธิีกำรและกลไกในกำรปฏบิตังิำน

ลงมือปฏบิตัิจริงให้เป็นวถิชีีวติ

ถอดบทเรียนเพือ่สร้ำงควำมรู้
สร้ำงกจิกรรมชืน่ชมยกยอ่ง

สร้ำงเครอืข่ำยคณุธรรม

ประเมนิผลลพัธ์
ผลกระทบ

1
2

3
4

5

6
7

8
9

บันได 9 ขั้นตอน



การสร้างภาพฝันร่วมกัน

ทุกคนในองค์กรตกลงปลงใจท า จะร่วมกันสร้าง

องค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กร

คนดี ที่มีความสุขร่วมกัน โดยเฉพาะผู้น าองค์กร

ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กร

ที่อยากเห็น โดยมี โจทย์  คือ ปัญหาที่อยากแก้ 

ความดีที่อยากท า



ทบทวนต้นทุนองค์กร

ร่วมกันค้นหาทุนความดีขององค์ที่มีอยู่เดิม เพื่อประเมิน

วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ทราบ

ปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนา

หรือต้องการแก้ไข ทั้งนี้ ต้องหาความจริงทั้ง 2 ด้าน คือ 

ด้านความดี (จุดดี / จุดแข็ง) ที่อยากจะรักษา กับปัญหา

ที่อยากจะแก้ไข เทียบเคียงกับเจตนารมณ์ขององค์กร 

วัฒนธรรมหรือค่านิยมที่มีอยู่เดิม โดยการระดมสมอง หรือ

จากข้อมูลสถิติขององค์กร หรือจากผู้รับบริการ เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลตั้งต้น



ค าถามส าคัญเพื่อการทบทวนองค์กร

1. อะไรคือความดีที่เป็นหลัดยึดของคนในองค์กร

2. มีอะไรท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์นั้น

3. วิสัยทัศน์ หรือวัฒนธรรมองค์กร ได้มีส่ิงเหล่านี้หรือไม่

4. ปฏิทินความดีอะไรที่ถือปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

5. แบบอย่างความดีอยู่ที่ใดบ้าง มีมากพอหรือไม่



ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

เมื่อได้เห็นเป้าหมายและทบทวนต้นทุนความดีขององค์กร

แล้วก็น ามาสู่การออกแบบกิจกรรมด าเนินงาน โดย

ร่วมกันออกแบบวิธีการและแผนงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบ

หรือทีมงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร



ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

(ต่อ)

มีการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางเพื่อสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การก าหนดกติกา 

ข้อตกลง หรือปฏิญญาคุณธรรมขององค์กรร่วมกัน เช่น 

การประชุม การใช้ทรัพยากรองค์กร การช่วยเหลือแบ่งปัน

ภายในองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงการจัดระบบสนับสนุน

ด้านทรัพยากร อาคารสถานที่ในการท าความดีของพนักงาน

ในองค์กร



ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

(ต่อ) มีการวางแนวทางสนับสนุนให้เกิดการจัดท ากิจกรรมความดี

ต่าง ๆ เกิดขึ้นในองค์กร โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว

ของเจ้าหน้าที่เอง เช่น 

- ปิยะวาจาน่ารัก 

- หน้าห้องหน้ามอง 

- ปิ่นโตรวมใจ 

- วินัยสุขภาพ

- จิตอาสาเพื่อพ่อ 

- แปลงผักเพื่อความพอเพียง



ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

หัวใจส าคัญ คือ คิดแล้วท าเลย ท าความดี

ใ ม่ ต้ อ ง ข ออนุญ าต ใ ค ร  ล ง มื อ ท า จ ริ ง 

โดยมีผู้บริหารเข้ามาสนับสนุน หรือท าให้เห็น

เป็นแบบอย่าง



สรุปบทเรียนและขยายผล

จะต้องมีการสรุปบทเรียน จากสิ่งที่ได้ท าร่วมกัน โดยการ

ตั้งค าถามง่าย ๆ ว่า

- ท าแล้ว...รู้สึกอย่างไร

- ท าแล้ว...คิดว่าได้อะไร

- แล้ว...อยากท าอะไรต่อ

หากมีการสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยยกระดับ

ความคิด พฤติกรรม และวิธีการท างานร่วมกันกับคนอื่น

ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 



สรุปบทเรียนและขยายผล

ควรจัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูให้ก าลังใจแก่บุคคล 

และกลุ่มบุคคล ทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ที่ท าความดี เพื่อให้พฤติกรรมความดีนั้น เกิดเป็น

ที่ยอมรับปฏิบัติต่อไปในองค์กร



เราอยู่ในระดับไหน ขององค์กรคุณธรรม

มุ่งม่ันตั้งใจ

ท าได้ 

ขยาย

ผล

- มีทีมงานที่จะมาช่วยกันท า 

และมีแผนอยู่ในใจที่จะท า

- มีเรื่องดี ๆ ที่อยากท าชัดเจน

- มีเจตนาท่ีดี ที่จะพัฒนาองค์กร

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

- มีสิ่งดี ๆ หรือตัวอย่างเกิดขึ้น

- มีเรื่องดี ๆ มีปัจจัยแวดล้อม

ที่เข้ามาสนับสนุนให้อยากท า

ความดี

- เกิดกิจกรรมต่อเนื่องในองค์กร     

องค์กรดูมีชีวิตชีวาขึ้น

- มีดี ที่จะให้คนอื่นไปดู

- ต่อยอดไปท าเรื่องความดีหรือนวัตกรรมอืน่ ๆ 

- ปัญหาลดลง ความสุขเพิ่มมากขึน้จริง



เราเป็นองค์กรคุณธรรม ประเภทไหน

ประเภทสนใจท าตามกฎหมาย

มีนโยบายก าหนดให้ท า อ้างต้องท าตาม

นโยบายผู้บริหาร หรือรัฐบาลให้ท า

ประเภทส าเร็จและได้ผล

เห็นคนอื่นท าส าเร็จและได้ผล 

ก็ใคร่สนใจท าตามท่ีคนอื่นท า

ประเภทท าเพราะเห็นว่า ท าแล้วดี ได้ประโยชน์

แต่ยังคงติดอยู่กับกิจกรรม มองว่ากิจกรรมจะช่วย

ท าให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม และท าให้คนเปลี่ยนแปลง 

ยังก้าวไปสู่ระดับองค์กรยังไม่ได้

ประเภทที่ท าด้วยความจริงใจ

มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลจริง

เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญด้านคุณธรรม



เราเป็นองค์กรคุณธรรม ประเภทไหน (ต่อ)

ประเภทที่มุ่งมัน่ ที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน

มุ่งให้การพัฒนาองค์กรคุณธรรมนั้น มีประโยชน์ต่อ

สังคมส่วนรวม เพื่อสร้างสรรค์สังคม อาจมีโครงการ

หรือกิจกรรมที่ท าร่วมกับองค์กรอื่น เครือข่ายอื่น ๆ 

ด าเนินการร่วมกัน ไม่ต่างคนต่างท า เปลี่ยนกิจกรรม 

ท าแล้วจบ มาเป็นท าร่วมกัน โดยมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น 

เพื่อด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 

และดูแลสังคมภายนอกได้



องค์กรคุณธรรม ล้วนมีที่มา...

มาจากการมองเห็นสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข

อาจเป็นเพราะปัญหาในองค์กรที่สะสมมานาน

และมีความสุกงอมพอ ท่ีคนในองค์น้ัน ๆ 

ต่างก็ต้องการแก้ไข ต้องการที่จะท าให้องค์กรดีขึ้น

มาจากนโยบาย

ต้องการให้เกิดเป็นแนวนโยบายที่ผู้บริหาร

ต้องการท าให้เกิดขึ้น และคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติ

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้



องค์กรคุณธรรม ล้วนมีที่มา...

มาจากความสนใจ

เพราะเห็นว่าคนอื่น ๆ ใคร ๆ ก็ท ากัน อาจเกิดจาก

ปรากฎการณ์ทางสังคม ท่ีองค์กรต่าง ๆ 

ให้ความสนใจในองค์กรคุณธรรมมาก จนเป็นเหตุ

ให้เกิดความสนใจและเข้าร่วมขบวนการ 

เพื่อไม่ให้ตกขบวน

มาเพื่อต้องการยกระดับองค์กรตัวเอง

ให้เป็นท่ียอมรับ โดยอาจมีความพยายามท่ีจะยกระดบัองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ 

และสร้างคุณค่าจากรางวัล หรือการการันตีจากหน่วยงานระดับสูง

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยอาจมีเจตนาที่เป็นไดท้ั้งบวกและลบ



องค์กรใด เมื่อได้ท ากิจกรรมส่งเสริมความดีอยู่บ่อย ๆ 

ก็สามารถขยายไปสู่ชุมชน สังคมภายนอก เกิดการเชื่อมต่อ

ความดีสู่สังคม หรือขยายผลเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม

ในกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ต่อไป



ประโยชน์ที่ได้จาก

การเป็น

องค์กรคุณธรรม



ระดับครอบครัว

1.จิตส านึก

และพฤติกรรม 

ความเป็นคนดี

ที่องค์กรและสงัคม

ต้องการเพิ่มสงูขึ้น

2.สมาชิกองค์กร

มีความสุขเพิ่มขึน้

3. เกิดการเรียนรู้

และได้รับ

การพัฒนาตนเอง

4. ให้เป็นคนดี ควบคู่

กับความเกง่

ที่เป็นแบบอยา่ง

ระดับบุคคล

คุณภาพชีวิตของ

คนในครอบครัวดีขึ้น 

รู้จักการด าเนินชีวิต

ที่เหมาะสม 

และมีเป้าหมายชีวิต

ที่ดีงาม

ระดับองค์กร

1. ได้คนดีมีคุณภาพ

2. ความสัมพันธ์  

ภายในองค์กรดีขึ้น

3. กระบวนการ  

ท างานและ   

ระบบงานดีขึ้น

บนฐานคุณธรรม  

ความดีของคน

ในองค์กร

4. ภาพลักษณ์ดี

ระดับประเทศ

1. ประเทศมีองค์กร

ที่เป็นฐานบ่มเพาะ

คนดีให้กับสังคม 

มากขึ้น

2. ประชาชนมีวิถี

การปฏิบัติที่ดีงาม  

ทั้งในที่ท างาน 

และสังคภายนอก  

องค์กร

3. เพิ่มคนดี สังคมดี 

ระดับนานาชาติ

1. เกิดความร่วมมือ 

และการสนับสนุน

การพัฒนาจาก   

ประเทศต่าง ๆ 

ที่ให้ความเชื่อถือ

2. ภาพลักษณ์

ของประเทศ

ในสายตานานาชาติ

ดีขึ้น



คุณธรรมส าคัญในการขับเคลื่อน

กระทรวงสาธารณสุข

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู



Moral Positive Reflection ใน
ตนเองMoral Positive Reflection หมุดหมายส าคัญ

พอเพียง 1. ความมีเหตุผล

2. ความพอเหมาะ

3. ความมีภูมิคุ้มกัน โดยจะซ่อนนัยยะเงื่อนไขของปัญญาไว้

วินัย 1. ปฏิบัติตามกติกา

2. มีความรับผิดชอบ

3. ยอมรับผลของการกระท า

สุจริต 1. ความละอายต่อการกระท าผิด

2. การยืนหยัดในสิ่งทีถู่กต้อง

3. ไม่แสวงหาหรือเอาเปรยีบ



Moral Positive Reflection ใน
ตนเองMoral Positive 

Reflection

หมุดหมายส าคัญ

จิตอาสา 1. ไม่หวังผล

2. จิตส านึกสาธารณะ

3. เสียสละเพื่อผู้อื่น

กตัญญู 1. เคารพนับถือในความดี

2. การส านึกความดี

3. การตอบแทนความดี

จะเน้นเรื่อง Gratitude และ Thankful Positive



ท่องจ า

“คุณธรรม ไม่ใช่การท่องจ า  แต่ต้องฝึกฝนจนเป็นพฤตินิสัย”

5%

30

%

50

%

70

%

Learning by Doing ลงมือปฏิบัติ

แบบสร้างภาพ เป็น Event ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง

เมื่อท าเป็นกิจวัตร และเป็นวิถีชีวิต

ท าจากวิถีชีวิต เป็นพฤตินัย

พลังจะเพิ่มข้ึน

พลังจะเพิ่มข้ึน

พลังจะเพิ่มข้ึน

พลังจะเพิ่มข้ึน

Keystone habit



วิถีแห่งคุณธรรม



Routine to Research

R

2

R

รู้สึกอย่างไร

ได้เรียนรู้
อะไร



ควรด าเนินการให้เป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน 

เป้าหมายของการเสริมสร้าง

คุณธรรม คือ 

ต้องการให้ค านึงถึงผู้อื่น

หรือส่วนรวมเสมอ

การเสริมสร้างคุณธรรมน้ัน



การก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมของชมรมจริยธรรม

ก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย
ปัญหาที่อยากแก้

และความดีที่อยากท า

จัดส่ง
ผลการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม

คุณธรรม
ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

ก าหนด
แผนการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม

คุณธรรมของชมรม
จริยธรรม 
ระยะเวลา 1 

ปีงบประมาณ

ก าหนด
กิจกรรม

ของชมรมจริยธรรม
ตามแผน

การด าเนินงาน



ชมรมจริยธรรมขั้นตอนการด าเนินงาน

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ  

2 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ  

3
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน  

4
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ 

รอบ 12 เดือน  



1
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลือ่นชมรมจริยธรรม

ของหน่วยงาน

จัดท า ค าสั่งฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

รายงานการจัดท าค าสั่งฯ
• คัดลอกลิงก์ทีเ่ข้าถึงได้
• รูปแบบ google forms

ตัวอย่างแบบฟอร์มค าสั่งฯ

1. ลิงก์ย่อ 2. QR Code

รูปแบบ google forms

https://moph.cc/qLH79IJZL 



2 จัดท า แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรม

จัดท า แผนฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

รายงานการจัดท าแผนฯ
• คัดลอกลิงก์ทีเ่ข้าถึงได้
• รูปแบบ google formsตัวอย่างแบบฟอร์มแผนฯ

1. ลิงก์ย่อ 2. QR Code

รูปแบบ google forms

https://moph.cc/qLH79IJZL



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
รอบ 6 เดือน

รายงาน ผลการ
ด าเนินงานฯ รอบ 6 เดือน

เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงานฯ 
รอบ 6 เดือน
• คัดลอกลิงก์ทีเ่ข้าถึงได้
• รูปแบบ google forms

1. ลิงก์ย่อ 2. QR Code

รูปแบบ google forms

https://moph.cc/Qb1wsZ7sg 

3

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน รอบ 6 เดือน



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
รอบ 12 เดือน

รายงาน ผลการด าเนินงานฯ 
รอบ 12 เดือน

เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงานฯ 
รอบ 12 เดือน
• คัดลอกลิงก์ทีเ่ข้าถึงได้
• รูปแบบ google forms

1. ลิงก์ย่อ 2. QR Code

รูปแบบ google forms

https://moph.cc/i-JSbr6FH 

4

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน รอบ 12 เดือน



ปฏิทินการจัดส่งการด าเนินงานชมรมจริยธรรมฯ

ที่ การด าเนินงาน ก าหนดการจัดส่ง แบบฟอร์มทีใ่ช้

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 15 พฤศจิกายน 2565 แบบฟอร์มค าสั่ง

2 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ชมรมจริยธรรมฯ

15 พฤศจิกายน 2565 แบบฟอร์ม 1
(แบบฟอร์มแผนฯ)

3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
รอบ 6 เดือน

31 มีนาคม 2566 แบบฟอร์ม 2
(แบบฟอร์มรายงานฯ)

4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
รอบ 12 เดือน

15 กันยายน 2566 แบบฟอร์ม 2
(แบบฟอร์มรายงานฯ)



5. ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจากคุณธรรมประจ าชาติ เพื่อขับเคลื่อน

ชมรมจริยธรรมแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

มุ่งเน้น

1. สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน

2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

3. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564

4. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)



8. สร้างและขยายเครือข่ายหน่วยงานคุณธรรม โดยก าหนดแนวทางและสร้างรูปแบบ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและขยายความร่วมมอืกับ
ภาคส่วนอื่น ๆ  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน    
/ โรงเรียน-ส่วนราชการ)

ชมรมจริยธรรมแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

มุ่งเน้น

6. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

7. มุ่งเน้นการน าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. 2562
และข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น 
การประชุม การอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน



การประเมินตนเองของชมรมจริยธรรม

3. มีแผนด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร
2. ก าหนดเป้าหมาย “ปัญหาทีอ่ยากแก้” ความดีทีอ่ยากท า”
1. ประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) ร่วมกัน

6. มีการยกย่อง เชิดชูด้านคุณธรรม
5. มีการติดตาม รายงาน ประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
4. มีผลส าเร็จตามคุณธรรมเป้าหมาย

9. มีองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายผล
8. กิจกรรม 3 มิติ 

หลักศาสนา / หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / วัฒนธรรม
7. มีผลส าเร็จตามแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มมากขึ้น

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



เป้าหมายของการเสริมสร้างคุณธรรม 

การเสริมสร้างคุณธรรม ที่ต้องการให้เกิดทั้ง ปัญญา และ ศรัทธา 

ต้องใช้กรอบแนวความคิดเรื่อง

ต้องการให้ค านึงถึงผู้อื่นหรือส่วนรวมเสมอ

การเรียนโดยการลงมือท า 
(Learning by Doing)



https://moph.cc/SuMaDlId_

2566



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานชมรมจริยธรรมฯ ได้ที่

นายพศวีร์  วัชรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2590 1330 และ 0 2590 1866

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9493 3537





ทุกคนเปลี่ยน

สังคมเปลี่ยน

Make 
a Change

Make a Change



Thank You!



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 ตุลาคม 2565 
หัวข้อ: งานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 งานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ......................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  12  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  12  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  12  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
  

 


