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  กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ที่สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่  2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 15 
พลังทางสังคม และประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ แผนระดับที่  3 สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 -2570) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่  2 (พ.ศ. 2566 -2570) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประชาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และปลูกฝังค่านิยม  
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสมดุล โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”  
ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 

  แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนที่ มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 
โดยมีบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย “บวร” (บ้าน -ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ)  
ร่วมขับเคลื่อน ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” จนหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติ
การด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน  
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  ความเป็นมาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือ 
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร  
ส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อันจะทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2567) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ  
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เพ่ือพัฒนาและสร้างระบบนิเวศคุณธรรม ระบบนิเวศจริยธรรม 
วัฒนธรรมจริยธรรม ในกระทรวงสาธารณสุขสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิต  
ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
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  บทที่ ๑ 

 
บทนำ 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ เกิดขึ้น 
ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยการแพร่ระบาดในวงกว้าง
และมีความรุนแรงทำให้เสียชีวิต แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะยังคงตัว มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน 
แต่อาการการติดเชื้อในปัจจุบันไม่มีความรุนแรง และมีการได้รับวัคซีนทั่วประเทศแล้วกว่า 142,101,034 โดส 
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็ม 2 ถึงร้อยละ 76.76 ของประชากรของประเทศ (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 
เมื่อ 5 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น และจะปรับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขที่สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเข้มงวดแต่ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสุขภาพจิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ยังสะท้อนถึงสถานการณ์ด้านคุณธรรม 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สถานการณ์คุณธรรมในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องต่อสู้กับโรคระบาด มีผลกระทบ
ด้านคุณธรรม สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ความซือ่สัตย์ ซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะทำตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
2) ความมีวินัยรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อการเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัยในการดูแลตนเอง หมั่นล้างมือ

ให้สะอาดด้วยสบู่ เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอลล์ ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก ห้ามสัมผัสระหว่างกัน  
ห้ามอยู่ใกล้กันในระยะ 1 เมตร วินัยทั้งต่อตนเองและวินัยในการอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักและคนรอบข้าง 

3) ความมีน้ำใจ การรู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง และเข้าใจเห็นใจ
บุคลากรทางสาธารณสุขที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาด มี N95 ไว้สำหรับแพทย์ พยาบาล ที่กำลังเผชิญหน้า 
กับโรคระบาดนี้ คนรวยมีน้ำใจแบ่งปันให้กับคนที่ตกงาน ไม่มีกิน ไม่มีที่อยู่ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ให้น้ำใจ
แบ่งปนัแบบไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้กำลังใจกันและกัน ไม่กล่าวร้ายป้ายสีสร้างความแตกแยก 

4) จิตสำนึก จิตสำนึกแห่งตนเอง เมื่อรู้ตัวว่าป่วย รับเชื้อมาแล้ว ต้องรีบพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา 
และมีจิตสำนึกต่อผู้อ่ืนที่ไม่ตอ้งการให้ใครป่วยเพิ่ม 

5) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไมก่ักตุนสินค้าไว้กับตนเองมากเกินไป เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค 
หน้ากากอนามัย เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
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   ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน จึงเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่มีการเรียกร้องให้สังคมไทย “นำศีลธรรมกลับมา”  
ซึ่งเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยเห็นความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาทางวัตถุ   
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ มาก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ 
ตลอดมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุปัญหาด้านการเสื่อมโทรม
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย ทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การเพ่ิมข้ึนของการพนันที่แพร่หลาย 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่ดี ความเสื่อมถอย 
และประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือนจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยเป็นวัตถุนิยม 
ให้ความสำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหาแต่รายได้
สนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง มีน้ำใจต่อกันน้อยลง แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น 
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นและขาดการยึดประโยชน์ส่วนรวม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ระบุว่าประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับปัญหาธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
เกิดวิกฤติคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ระบบการบริหารงาน
ภาครัฐไม่มีธรรมาภิบาล การผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี การขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ประชาชน 
มีแนวโน้มยอมรับการทุจริตที่ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์ได้ มีคนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ผลประโยชน์ สื่อไม่วางตัวเป็นกลาง จนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ด้วยกรอบพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 
อย่างยั่งยืน” ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะการทำงาน ดังหมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

   แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผน
ระดับที่ 3 ที่เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ( Issue-Based) สอดคล้องกับแผน 3 ระดับและยังเป็นแผน
สืบเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งแผนในระยะที่ 2 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนให้คุณธรรมเป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ได้นำหลักธรรมในทุกศาสนาที่ต่างสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีและมีคุณธรรม ในการรักษาสืบสาน 
วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเป็นคุณธรรม 
ที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย เพ่ือนำสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ครบทุกมิติ ทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และนำพลังบวกมาสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตและเหตุการณ์พลิกผันต่าง ๆ 
ที่กำลังเผชิญในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย 5 ประการ  
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” อันครอบคลุมความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้เกิดการพลิกโฉมทางสังคมด้วยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางสังคม 3 กระบวนการ ทั้งกระบวนการ 
บ่มเพาะจิตใจในทุกช่วงวัยของมนุษย์ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กร
เครือข่าย เพ่ือการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระบวนการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรม 
หรือการแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรมในระดับบุคคล จากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิด หรือค่านิยม  
และกระบวนการพัฒนาระบบและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม 
เป็นกลไกทางสังคมที่กำกับ / เตือนสติปัจเจกบุคคลให้ตระหนักหรือระมัดระวังการแสดงออกในพฤติกรรม 
ก่อให้เกิดเป็นกระแสหรือพฤติกรรมของคนในสังคมที่แสดงออกร่วมกัน (Collective Behavior) เป็นการสร้างกลไก
กติการ่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมให้เกิดขึ้น  
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  การขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) ที่มี เป้าหมายหลัก คือ คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
ด้วยดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เพ่ือมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทย 
อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แม้คุณธรรมจะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้  
ในระดับปัจเจกบุคคลหรือมนุษย์แต่ละคนโดยตรง แต่หากจะให้เกิดผลทางสังคมจะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ 
ทางสังคม โดยการกล่อมเกลาทางสังคมควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน โดยใช้หลักการ 
“ระเบิดจากข้างใน” และหลีกเลี่ยงการสั่งการจากระบบบนสู่ล่าง (Top-Down) รวมถึงการดำเนินงาน 
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดกลไกหรือระบบสังคม ทั้งกระบวนการบ่มเพาะภายในจิตใจในทุกช่วงวัย 
ของมนุษย์นับตั้งแต่แรกเกิด การปลูกฝังการเรียนรู้ในระบบครอบครัวและระบบการศึกษา ที่ไม่ได้เป็นระบบ
การเรียนรู้ด้วยการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนอันเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นกิจกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม จนเป็นการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Direct Learning) รวมทั้งการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรมในระดับบุคคล จากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิด 
หรือค่านิยม รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับปัจเจกบุคคล ที่ส่งเสริมการคิดเป็น คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และรวมถึงการคิดถึงคุณค่าและความหมายของการดำรงอยู่ของมนุษย์  ที่สะท้อนคุณธรรมออกมา
จากการการดำเนินชีวิต ซึ่งมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็ควรมีการพัฒนาระบบเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่  2 (พ.ศ. 2566-2570) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน
และให้ความสำคัญกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม ประเด็นที่  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่  15 พลังทางสังคม  
และประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 -2570) หมุดหมายที่  12  
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ แผนระดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายของแผนระดับ 1 ถึง แผนระดับ 3 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมาย คือ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติให้สมดุล 
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ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “องค์กรคุณธรรม” ให้สัมฤทธิ์ผล 
ในเชิงประจักษ์ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ ง 
บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม 
(Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ ู 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) แบ่งระดับคุณธรรมที่จะได้รับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่ 1 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันภายใน ทำให้คนเกิดความเพียร
พยายามทำในสิ่งที่มุ่งหมายไว้ให้สำเร็จประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน เป็นคุณธรรมที่สร้างฐานรากท่ีแข็งแกร่ง
ให้คนในสังคม 

 กลุ่มที่  2 คุณธรรมที่ เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง ทำหน้าที่ เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงสร้างแรงผลักดัน 
ให้เกิดคุณธรรมชุดแรก ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับผิดชอบ เป็นคุณธรรมรากฐานของจิตใจที่ซื่อตรง 

 กลุ่มที่  3  คุณธรรมที่ เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ ง ทำหน้าที่ เหนี่ยวรั้งไม่ให้คนทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสม ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย มีสติ พอเพียง เป็นคุณธรรมที่สร้างรากฐานความสุจริต 
ไม่โลภ ต้านทานความอยากได้ตามกระแสนิยม 

 กลุ่มที่ 4 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนทำหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวังผลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เกิดการเคารพและให้ความสำคัญต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม
ผ่านหลักของความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ การปลูกฝัง
คุณธรรมกลุ่มนี้จะช่วยให้เกิดจิตอาสา และเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ ได้กำหนด Positive Reflection ในตนเอง ประเด็นคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา กตัญญ ูดังนี้ 

คุณธรรม ตัวบ่งชี้ ความหมาย 

พอเพียง ความพอประมาณ ความพอดีในการใช้ชีวิตที่ไมน่้อยเกินไป 
และไม่มากเกินไป พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่  
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

มีเหตุผล กระบวนการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต 
อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
และการกระทำ 

มีภูมิคุ้มกัน การวางแผนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่  
เพ่ือเตรียมพร้อมรับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง 
ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 
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คุณธรรม ตัวบ่งชี้ ความหมาย 

วินัย การยอมรับและปฏิบัติตน
ตามบรรทัดฐาน 
ทางสังคม 

การแสดงออกถึงการยอมรับและการประพฤติปฏิบัติตน
ตามวิถีประชา จารีต และกฎหมาย เพ่ือควบคุม 
ความประพฤติของบุคคล อันจะนำไปสู่สังคม 
ที่มีระเบียบ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและปกติสุข 

การควบคุมตนเอง ความสามารถในการกำกับตนเองทั้งความคิด 
และการกระทำให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์  
เพ่ือนำตนเองให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
และอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข 

การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ของตน 

ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใด ๆ  
ให้บรรลุผลที่ตรงเวลา ตามบทบาทหน้าที่ 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

สุจริต การละอายต่อ 
การทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

การแสดงความรู้สึกไม่สบายใจ รังเกียจ อาย กระดาก
ในใจตน ไม่กล้าทำสิ่งที่ผิดกฎระเบียบ ไม่ว่าจะต่อหน้า
หรือลับหลังผู้อื่น 

การไมเ่อาเปรียบ 
และไม่แสวงหา
ผลประโยชน ์

การกระทำในสิ่งที่ตรงไปตรงมา รักษาความสัตย์  
ไม่เอาเปรียบ และไม่ยึดผลประโยชน์อันมิชอบ 
ของตนเองและพวกพ้องเพียงฝ่ายเดียว 

การยืนหยัดในความถูกต้อง การแสดงออกหรือการสนับสนุนความคิด การกระทำ
ที่ถูกต้องตามกฎ และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ 
แม้ว่าจะมีความยากลำบากหรืออุปสรรคขัดขวาง 

จิตอาสา จิตอาสา การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน องค์กร 
และสังคม ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

สำนึกสาธารณะ การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
และสาธารณสมบัติ ด้วยการเอาใจใส่ ดูแลรักษา  
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 

การเสียสละเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

การอุทิศแรงกาย สติปัญญา ทรัพย์สิน และเวลา  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน  
โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน 

กตัญญู การสำนึกในความดี การเห็นคุณค่า รู้สึกขอบคุณ คิดในทางบวก  
หรือมีทัศนคติที่ดีต่อคุณความดีที่ตนเองหรือส่วนรวม
ได้รับประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

การเคารพความดี การชื่นชม ยกย่อง ให้เกียรติในความดีของตนเอง 
หรอืส่วนรวมได้รับประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง  
โดยแสดงออกด้วยความสุภาพเหมาะสม 
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คุณธรรม ตัวบ่งชี้ ความหมาย 

กตัญญู การตอบแทนความดี การประพฤติตนในทางที่ดีเมื่อมีโอกาส โดยไม่ละเมิดสิทธิ์
หรือทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เพ่ือแสดงความขอบคุณ
ความดีที่ตนเองหรือส่วนรวมได้รับประโยชน์ 
ในทางท่ีถูกต้อง 

 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดค่านิยม “MOPH” ได้แก่ M (Mastery) คือเป็นนายตนเอง 
O (Originality) คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ P (People centered) คือ ใส่ใจประชาชน และ H (Humility) คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม 
บนพ้ืนฐานบริบทของสั งคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล  
ร่วมออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อน 
ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่น
ว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และหันมาร่วมมือกัน 
สร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรม
ของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ วนตน 
นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เพ่ือให้ค่านิยม “MOPH” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุข
ทุกคน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน”  

   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยข้อบังคับเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ (2) ซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
และบูรณาการการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่ งเป็นกลไกตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มีการกำหนดให้การดำเนินการ 
เป็นหน่วยงานคุณธรรม เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จิตอาสาปลูกความดีด้วยหัวใจตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น ยังดำเนินการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
ของแต่ละหน่วยงาน ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มุ่งขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฎิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีการรับรู้ถึงค่านิยม“MOPH” อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี จากผลสำรวจสถานการณ์
คุณธรรม และคุณธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมพบว่ามีความสอดคล้องกัน ทั้งในระดับสำนักงานปลัดกระทรวง
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สาธารณสุข และระดับหน่วยงาน กล่าวคือปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรม ได้แก่ ปัญหาจิตสาธารณะ ขาดความมีน้ำใจ / 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต ขาดระเบียบวินัย 
ขาดความรับผิดชอบโดยคุณธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริม ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบความมีน้ำใจ / เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ด้วยเหตุนี้ ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณธรรมสุจริต จิตอาสา และวินัย โดยใช้คุณธรรมพอเพียง เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม
ข้างต้นซึ่งต้องขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ ที่สะท้อนจากความคิดเห็น
ของบุคลากรในหน่วยงาน ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ตลอดจนอาศัยกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / 
วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นพลังในการขับเคลื่อน อันจะทำให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เกดิผลสัมฤทธิผล บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดเป็นองค์กรคุณธรรม และนำกระทรวง
สาธารณสุข สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 

   ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือการขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) บรรลุผลเกิดระบบรากฐานการส่งเสริม
คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน โดยให้ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 
ร่วมกับเครือข่าย “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) ในพ้ืนที่ ภายใต้คุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ ๒ 

 
แนวทางการขบัเคลื่อนชมรมจรยิธรรมของหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

  2.1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

   แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ให้จัดทำ 
โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาการดำเนินการถึงปี พ.ศ. 2565  

   ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-
2570) จึงให้ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภู มิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทาง 
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) ที่มุ่งเน้น “การสร้างสังคมคุณธรรม” ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  
มีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ประเทศชาติ
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนของหน่วยงานทุกภาคส่วน 
และการสานต่อเจตนารมณ์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่ส่งเสริมคุณธรรมภายใต้
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรม และหลักคุณธรรม 4 ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่จะเน้นรณรงค์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 นำคุณธรรมให้เข้าถึงคนไทยทุกช่วงวัย เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ 
ทั้งด้านสติปัญญาและด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะปรับตัวให้เข้ากลับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมทั้งสื่อ 
ในสังคมไทยมีความเข้มแข็งในด้านคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและพลังบวกให้กับประชาชน ทำให้สังคมไทย  
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้น และเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร 
(บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน /โรงเรียน-ส่วนราชการ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
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  2.2 แนวทางการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

   องค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หมายถึง องค์กรที่พัฒนาจากระดับพัฒนาคุณธรรม                 
จนประสบผลสำเร็จ ทำให้องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม บุคลากร 
ในองค์กรมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และองค์กรมีการรวบรวมจัดทำองค์ความรู้ จากผลสำเร็จ
การดำเนินงาน รวมทั้งสามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลสำเร็จในการดำเนินงาน และมีความพร้อม 
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นมีแนวทางการดำเนินการ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน แนวทางการดำเนินการ เกณฑป์ระเมิน 
๑ องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน              

ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย   
และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู 

จำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร่วมประกาศเจตนารมณ์  
โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร 

2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย  
จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย                     
และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต             
จิตอาสา กตัญญู 

- มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย  
  ที่กำหนดไว้ 
- มีการมอบหมายหน่วยงานและบุคลากร  
  รับผิดชอบการดำเนินงาน  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน  
  รับผิดชอบการดำเนินงาน 

3 องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีส่วนร่วม 
ของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร 

- มีแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร 
  แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร 
- มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ 
  การดำเนินงาน 

4 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
ตามเปา้หมายของแผนการดำเนินงาน                 
ที่กำหนดไว้ 

- มีการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผน 
  การดำเนินงานที่กำหนดไว้ และมีผลสำเร็จ 
  ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

5 องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผล 
การดำเนินงานมีการปรับปรุงหรือพัฒนา              
มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน เพ่ือให้ 
การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพ่ิมมากขึ้น และเป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้                 

- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน    
  ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
- มีการปรับปรุงหรือพัฒนา การดำเนินงาน 
  ตามเป้าหมายของแผน การดำเนินงาน 
  ที่กำหนดไว้ 
- มีการถอดบทเรียนจากผลสำเรจ็ของการดำเนินงาน  
 ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
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ขั้นตอน แนวทางการดำเนินการ เกณฑป์ระเมิน 
6 องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงาน

ที่มีคุณธรรมหรือทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้                   
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
ของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้             

- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากร ภายใน 
 หรือภายนอกองค์กร ที่มีคุณธรรม 
 หรือที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน 
 หรือภายนอกองค์กร ที่มีคุณธรรม 
 หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้  
- มีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่อง 
 ภายในองค์กร ผ่านช่องทางสื่อสาร 
 ที่หลากหลาย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น 

7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน  
ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน                 
ที่กำหนดไว้เพ่ิมมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศ 
หรอืสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
และบุคลากร มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

- มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
 ของแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
- องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม 
  เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ที่เอ้ือต่อการส่งเสริม 
  คุณธรรม 
- บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
  ในทางท่ีดีขึ้น จากผลสำเร็จของการดำเนินงาน  
  ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด 

8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จ                 
การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน 
ที่กำหนดไว้ โดยจัดทำเป็นเอกสาร และจัดทำสื่อ                  
ในรูปแบบต่าง ๆ                    

- มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จ 
 การดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 
 ที่กำหนดไว้ และจัดทำเป็นเอกสารครบทุกกิจกรรม 
- มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
 2 รูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ พาวเวอร์พอยท์              
 (PowerPoint) การโฆษณาบนสื่อออนไลน์  
 นิทรรศการ เป็นต้น 

9 องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสาร
องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม  
และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กร 
อ่ืน ๆ ได้ 

- มีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ 
  หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ  
  ที่ได้จัดทำไว้ภายในองค์กร 
- มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  
  3 ช่องทาง 
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  2.3 ขั้นตอนการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) สู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีแนวทางดำเนินการดังนี้ 

(1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  (1.1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตามแบบฟอร์มคำสั่งฯ (ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งฯ ในหน้า 13)  

   - กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานฯ ได้แก่ ประธาน รองประธาน คณะทำงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ทบทวนและจัดทำคำสั่งใหม่ ตามแบบฟอร์มคำสั่งฯ เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ 
ในปจัจุบัน  

   - กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานฯ สามารถใช้คำสั่งเดิม ที่ยังมีผลบังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน  

  (1.2) นำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ ที่ยังคงมีผลใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

  (1.3) รายงานการจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ  
ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยการคัดลอกลิงก์คำสั่งฯ ที่เข้าถึงได้ รายงานในช่องทาง google forms 
ตามลิงก์ย่อ https://moph.cc/qLH79IJZL หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหน้า 14 กำหนดการรายงาน
ภายในวันที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  (2.1) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที ่1 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนฯ ในหน้า 13) 

   (2.2) นำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ซ่ึงลงนามโดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

    (2.3) รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ  
โดยการคัดลอกลิ งก์แผนปฏิบั ติการฯ ที่ เข้าถึงได้  รายงานในช่องทาง google forms ตามลิ งก์ย่อ
https://moph.cc/qLH79IJZL หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหน้า 14 กำหนดการรายงานภายในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2565  

     (3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กำหนดส่ง 2 รอบต่อปีงบประมาณ ดังนี้ 
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       (3.1) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)  
         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม

จริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มท่ี 2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 2 ในหนา้ 13)  
          - นำผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก 

ของหน่วยงาน 
         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน โดยการคัดลอกลิงก์ 

ผลการด ำเนิ น งาน ฯ  รอบ  6  เดื อนที่ เข้ าถึ ง ได้  ราย งาน ในช่ อ งท าง  google forms ตามลิ งก์ ย่ อ 
https://moph.cc/Qb1wsZ7sg หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหน้า 14 กำหนดการรายงานภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2566 

       (3.2) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) 
         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม

จริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มท่ี 2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 2 ในหน้า 13)  
          - นำผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก 

ของหน่วยงาน 
         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน โดยการคัดลอกลิงก์ 

ผลการดำเนิ น งานฯ  รอบ  12  เดื อนที่ เข้ าถึ งได้  รายงาน ในช่ องทาง  google forms ตามลิ งก์ย่ อ 
https://moph.cc/i-JSbr6FH หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
รอบ 12 เดือน ในหน้า 14 กำหนดรายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 
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  2.4 ปฏิทินการรายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ที ่ การดำเนินงาน กำหนดการจัดส่ง แบบฟอร์มที่ใช้ 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ  
ที่ยงัคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 

15 พฤศจิกายน 2565 

 

แบบฟอร์มคำสั่งฯ 

 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

15 พฤศจิกายน 2565 แบบฟอร์มที่ 1 

 

3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 6 เดือน  
- 15 มีนาคม 2566 
 
รอบ 12 เดือน  
- 15 กันยายน 2566 

 

แบบฟอร์มที่ 2 
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  2.5 ช่องทางการรายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ที ่ การดำเนินงาน ช่องทางการจัดส่ง 

ลิงก์ย่อ รหัสคิวอาร์ (QR code) 

1 แบบ google form รายงานการ
จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ ที่ยังคงมี
ผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนาม
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
 

https://moph.cc/qLH79IJZL  

 

2 แบบ google form รายงานการ
จดัทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ  

https://moph.cc/qLH79IJZL 

 

3 แบบ google form รายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ 
รอบ 6 เดือน  
  

https://moph.cc/Qb1wsZ7sg  

 

4 แบบ google form รายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ 
รอบ 12 เดือน  
 

https://moph.cc/i-JSbr6FH  
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 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานชมรมจริยธรรมฯ ได้ที่ 

 

นายพศวีร์  วัชรบุตร 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
โทรศัพท์ 0 2590 1330 และ 0 2590 1866 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9493 3537 
 

การติดตามข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนนิงานชมรมจริยธรรม  
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในรูปแบบ Open Chat 
ชื่อกลุ่ม “ชมรมจริยธรรม สป.สธ.  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค” มีรหัสผ่าน
สำหรับเข้ากลุ่ม คือ“mophacoc”  

 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
คำสั่ง        (ชื่อหน่วยงาน)       . 

ที ่               /๒๕65 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรม  ช่ือชมรมจริยธรรม ของ (ช่ือหน่วยงาน)   

 
 ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) เพื ่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน  
และกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัต ิการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที ่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) นั้น  
 ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของ               (ชื่อหน่วยงาน)             เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ช่ือชมรมจริยธรรม  ของ  (ช่ือหน่วยงาน)  โดยมีองค์ประกอบ 
หน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
1.1      ประธาน 
1.2      รองประธาน 
1.3      คณะทำงาน 
1.4      คณะทำงาน 
1.5      คณะทำงาน 
1.6      คณะทำงานและเลขานุการ 
1.7      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. หน้าท่ีและอำนาจ 
 2.1 ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานกับเป้าหมาย 

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

 2.2 จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   ชื่อชมรมจริยธรรม   และดำเนินการขับเคลื่อน 
แผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   ช่ือชมรมจริยธรรม   ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  2.3 ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 

 2.4 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 2.5 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่          เดือน                      พ.ศ. 2565 
                                       . 
(                                       ) 

ผู้บริหารสูงสุดของ                     (ช่ือหน่วยงาน) 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ชื่อชมรม      หน่วยงาน  

สถานที่ต้ัง        

ชื่อผู้ประสานงาน    โทรศัพท์  

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน   คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย     คน 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  โครงการ 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม  บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
•       

ระยะเวลาที่ดำเนินการ    เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
•    

 

แบบฟอร์มที่ 1 
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รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖6) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖6) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖6) 

1. กิจกรรม........           

2. กิจกรรม.......           

3. กิจกรรม.......           

รวม           

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. รายงานการนำแผนปฏิบั ติ การฯ  ขึ้น เว็บ ไซต์ ให้ ศูนย์ปฏิบั ติ การต่ อต้ านการทุจริต  กระทรวงสาธารณ สุข  ทราบ โดยรายงานทาง google forms ตามลิ งก์ ย่อ  
  https://moph.cc/qLH79IJZL ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 
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ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (  ) 
ตำแหน่ง    
  ประธานชมรมจริยธรรม 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
 (  ) 
ตำแหน่ง    
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 



 

แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 สิงหาคม 2566) 
 
ชื่อชมรม     หน่วยงาน   
สถานที่ต้ัง      
ชื่อผู้ประสานงาน  โทรศัพท ์   
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น  กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน   บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 
1. กิจกรรม  
 

         

2. กิจกรรม   
 

         

3. กิจกรรม   
 

         

 

คำอธิบาย : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
   ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
    
    

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 
    
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ รายงานการดำเนินงานชมรมจริยธรรมฯ ผ่าน google forms ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนดเวลา ดังนี ้ 
  (1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลในลิงก์ย่อ https://moph.cc/Qb1wsZ7sg ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566   
  (2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลในลิงก์ย่อ https://moph.cc/i-JSbr6FH ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2566 
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ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
 (  ) 
ตำแหน่ง    
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
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ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

 

  โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา ๖ วรรค ๔ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพ่ิมเติม  
จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้  

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้าน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม 
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้าที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. 2562 และข้อ 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ
ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง  
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกย่องจากประชาชน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ข้อกำหนดจริยธรรมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพึ งปฏิบัติตน 
เพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
   2.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 (๑) จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิ ใจในความเป็นไทย รักษา

ผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความลับเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 
 (๒) มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
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 (๓) นำหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม  
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนา 
ให้มีความเจริญยั่งยืน 

 (๕) แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (๖)  สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ทางใด ๆ มิได้  
3) เป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยอุทิศตนกระทำการอันเป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด 

4) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
อย่างตรงไปตรงมา โดยต้องวางตน ดังนี้  

 (1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 
ข้อบั งคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หั วหน้ าส่ วนราชการ  
และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา และจะดำเนินการต่อไปได้
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 

 (2) ในกรณีที่ เห็นว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดำเนินการใดที่ตน 
มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  

 (3) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทำเรื่องเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

 (4) ไม่ เลี่ ย งกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ ใช้ช่องว่ างข องกฎหมาย  
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว  

 (5) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด
แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืน ถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตน เพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

  (6) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน 
หัวหน้าส่วนราชการต้องดำเนินการที่จำเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

5) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของสังคมนำคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ
ของตน และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

2.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องวางตน ดังนี้ 
  (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา

คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต 
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  (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ ของทาง
ราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  (3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่  
ทางราชการจนงานสำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 

  (4) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 

  (5) ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่ง
หน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ  

  (6) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแต่ละกรณี  

  (7) รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของตนพร้อมที่จะรับ 
การตรวจสอบและรับผิดในผลของการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น โดยต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

  (8) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ  

  (9) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่ง
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  

 2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยต้องวางตนดังนี้ 

  (1) รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้  
ตามกฎหมายและระเบียบ 

  (2)  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
  (3)  ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง 

พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น  
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

  (4)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  

  (5)  ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

  (6) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืน 
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน  
หรือส่วนกลุ่มอันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
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2.3 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

โดยต้องวางตนดังนี้ 
 1) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
 2) ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
 3) ไม่ตกอยู่ ใต้ อิทธิพล ไม่ ใช้ อิทธิพล และไม่ ใช้อำนาจในทางที่ ไม่ถูกต้อง  

ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
 4) มีสัจจะและไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า

ของตนเอง 
 5)  ปฏิบัติ หน้ าที่ ร าชการด้ วยความถูกต้ อ งชอบธรรมตามกฎหมาย  

และตามทำนองคลองธรรม  
 6) ปฏิบัติตามคำสั่งบังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้ง

คำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 7) ยืนหยัดในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

ด้วยความกล้าหาญ 
 8) กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือการกระทำ 

ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 9) เปิด เผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ต่อผู้บังคับบญัชา หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
2.4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่

และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยต้องวางตนดังนี้ 
 1) มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุข 

ของประชาชน 
 2) ไม่ เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับ 

ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้  
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

 3) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
    4) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรม หรือสัญญา 
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 5) การดำเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณา 
ให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 

 6) ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
 7) การดำเนินการใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ มาพิจารณา

ให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 
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2.๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

โดยเคร่งครัด โดยต้องวางตนดังนี้ 
 1) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริง จนเต็มกำลังความสามารถ  
 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 3) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความสุจริต

ประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย 
 4) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ 

และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
 5) ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการประชาชน 
 6) มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ให้ เป็นผู้ มี ความรู้ความสามารถ มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  และค วามชำนาญในการปฏิบัติ งาน 
ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพของตน เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 
และเชื่อม่ันในระบบการทำงานเป็นทีม 

 7) รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน 
ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 8) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

2.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐต้องปฏิ บั ติหน้ าที่ อย่ างเป็ นธรรมและไม่ เลื อกปฏิ บั ติ   

โดยต้องวางตน ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและเที่ยงธรรม  
 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ ได้แก่ ความรัก ความโกรธ ความกลัว 

ความหลง มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
 3) วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 4) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่า

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงผลกระทบ

ทางสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการ 
ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย 
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 6) ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

 7) ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
โดยไม่ชักช้า 

 8) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย  
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 

 9) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ 
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

 10) ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
   11) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอ้ืออาทร และมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 

 12) ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 13) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์   

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 14) ให้ ผู้ รับบริการและผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย เข้ ามามีส่ วนได้ส่ วน เสียร่ วม 

ในการปฏิบัติราชการ 
2.7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

โดยต้องวางตน ดังนี้ 
 1) ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
และการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 

 2) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้ วยการปฏิบัติหน้ าที่ ของปวงชนชาวไทย  
เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม  

 3) ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่อง  
ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

 4) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บั งคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น 
ต้องปกครองผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  
และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเคร่งครัด 
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 5) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บั งคั บบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น 
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ  
และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

 6) ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

 7) เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในการแต่งกาย และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

  ข้อ 3 ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมนี้ด้วย  

    ประกาศ ณ วันที่      กันยายน พ.ศ. 2564 
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