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กระทรวงสาธารณสุข
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บทนำ�
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องตระหนักและให้ความสำ�คัญ  ที่
จะต้องร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาหน่วยบริการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม
เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพบุคลากรมีความสุขในการทำ�งาน สร้างธรรมาภิบาล
และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม    
กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
จึงได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาองค์กรควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุน เครือข่ายความร่วมมือให้เกิด
องค์กรคุณธรรม สำ�หรับใช้เป็นเข็มทิศนำ�ทางสู่ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบและขยายผล
ไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขด้วยพลังของชาวสาธารณสุขทุกท่านขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน อันมีเป้าหมายทีป่ ระชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข   ระบบสุขภาพยัง่ ยืน

                  

        

(นายแพทย์โสภณ  เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    กันยายน ๒๕๕๙

กันยายน ๕๙

ก
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

คำ�นำ�
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เป็น
แผนฉบับที่ ๓ ที่จัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขและ
เครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์
ความจำ�เป็นที่สำ�คัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
รวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับในระบบราชการ โดยน้อมนำ�คุณธรรมทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
แก่ชาวไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำ�หนดเป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในช่วง ๕ ปี มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพ
บุคลากรมีความสุขในการทำ�งาน       สร้างธรรมาภิบาลและเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรือ่ งของการเป็นผูใ้ ห้บริการ
สุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม  
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ นี้
จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม และประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย

(นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง)
สาธารณสุขนิเทศก์
ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน ๒๕๕๙

ข

กันยายน ๕๙

(นายแพทย์รุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร)  
ผู้อำ�นวยการสถาบันพระบรมราชชนก
เลขานุการคณะกรรมการดำ�เนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน ๒๕๕๙
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

คณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

************************

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำ�ความรอบรู้อย่างเท่าทัน มุ่งให้คนในสังคม
ดำ�เนินชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ�หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเป็นหลักการนำ�ทาง  นับได้ว่าเป็นนโยบายที่สำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศ นโยบายการบริหารกระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดให้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในทุกระดับ
ของหน่วยงานบริการสุขภาพด้วยการเน้น ระบบคุณธรรม ระบบความสัมพันธ์แนวราบ  ระบบวัฒนธรรม
ความเรียบง่าย มีความสมานฉันท์ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่เป็นธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนโดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
มีทัศนคติเชิงบวกในการทำ�งานและการอยู่ร่วมกัน
จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศต่างๆ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๕๑) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนั้น มีความหลากหลายใน ๕ มิติ คือ ๑) มิติของสถาบัน ได้แก่ สถาบัน
ศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันของรัฐ เอกชน ชุมชน สื่อมวลชน ๒) มิติของบุคคล
ที่เป็นผู้นำ�หรือศูนย์รวมแห่งศรัทธา ๓) มิติด้านปรัชญาความเชื่ออุดมการณ์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ประเทศ ๔) มิติด้านกฎระเบียบ การเมือง การปกครอง และ ๕) มิติในเชิงบริบทต่างๆ ซึ่งพัฒนาการ
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขที่สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อันประกอบด้วยทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ยังคงต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมในทุกมิติ
กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นความสำ�คัญในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและมีการดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากร เพื่อ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ มีการสร้างจิตสำ�นึกที่ดี สามารถนำ�หลักคุณธรรมและ
น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตอย่างถูกต้องให้เกิดความสุข ทั้งยังเกิดประโยชน์
และความมั่นคงต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลหรือองค์กร
ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการทำ�ความดี แสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม
ทันสมัย โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและขยายเครือ
ข่ายการพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร

กันยายน ๕๙
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ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยกำ�หนดเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไว้ในแผนตรวจราชการ
กรณีปกติของกระทรวงสาธารณสุข มีการดำ�เนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและมีการสนับสนุนด้านต่างๆ
ภารกิจด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นภารกิจที่ต้องมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ความสามัคคีของประชาชน
ชาวไทย ที่รู้จักการให้เกียรติ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น การใช้เหตุผลทาง
ปัญญาตัดสินเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง โดยเฉพาะบุคลากรของ
สาธารณสุขที่ต้องแสดงบทบาทการให้บริการ  จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดจิตบริการที่มีความเอื้ออาทร
ต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น มีความรักให้อภัยต่อกัน ด้วยการทำ�งานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ช่วยกัน
ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม สามารถดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นได้
รวมทั้งเกิดการเรียนรู้แนวทางประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขทั่วถึงกันในทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
มีทั้ง ๑) ด้านบริหาร ซึ่งกำ�หนดนโยบาย ควบคุม กำ�กับให้บรรลุผลสำ�เร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ
๒) ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ๓) ด้านบริการ ซึ่งเป็นหน่วยที่เข้า
ถึงประชาชนได้มากที่สุด ทุกหน่วยงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องภายใต้ภารกิจหลัก
คือมีความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่าง อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะสามารถเรียนรู้
ร่วมกันได้
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ มีผลการดำ�เนินการเป็นรูปธรรมชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการให้
ความสำ�คัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากการประสานงานตรวจเยี่ยม ตลอดจนผลักดันการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแผนตรวจราชการกรณีปกติ ในช่วงของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่เน้นเรื่องการสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร การดำ�เนินการ
พัฒนาในช่วง ๕ ปีที่ชัดเจนด้านรูปธรรม และชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการให้ความสำ�คัญของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม
ในยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๒) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข ๓) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของ
สังคม จากการติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนฯ พบว่า เครือข่ายชมรมจริยธรรมส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ อยู่ในระดับสูง มีการดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชมรมจริยธรรม
และเสนอให้การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้ตรงกับบริบทของสังคม สถานการณ์ และความต้องการในปัจจุบัน  โดยให้ผู้รับผิดชอบ

2

กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น                                             
มีการพัฒนาในหลายมิติ เช่น การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ทำ� การพัฒนา
องค์กร/หน่วยงาน/โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขคุณธรรม การพัฒนาเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะบุคลากรที่เริ่มเข้ารับราชการทุกคนควรได้รับการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เช่น จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อปลูกจิตสำ�นึก
ในการเป็นข้าราชการที่ดี ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ขยายไปสู่สถานบริการสุขภาพและภาคประชาชนผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.)
ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการบริการสุขภาพในชุมชนจนได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ
ในแนวคิดของบริการสุขภาพเชิงระบบ
นอกจากนี้ยังมีการผลักดัน ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำ�เนินการ
สู่หน่วยงานคุณธรรม เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารที่มีคุณภาพ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากคุณภาพการบริการ และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นนโยบายและกำ�หนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติของ
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด  
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เข้าสู่กระบวนการดำ�เนินการหน่วยงานคุณธรรม
ครอบคลุมร้อยละ ๗๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง  รวมทั้งประกาศนโยบายด้านองค์กร
ด้วยการส่งเสริมมุ่งมั่นให้หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อมุ่งหวัง
ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งทำ�งานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม เกิดวัฒนธรรมการทำ�งานที่โปร่งใส
ซื่อสัตย์ บุคลากรทำ�งานอย่างมีความสุข ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ อันจะ
นำ�ไปสู่อัตลักษณ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดการดำ�เนินการ “โรงพยาบาลคุณธรรม” ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
แนวโน้มการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ
จะเห็นได้จากการที่แพทยสภาได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ
จากหลายภาคส่วน ทั้งแพทย์มหาวิทยาลัย ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำ�รวจ ทำ�หน้าที่สนับสนุน
การนำ�ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการสถานพยาบาลและสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาลคุณธรรมใน
ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งจึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมทุกระดับและทุกพื้นที่ นำ�สู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of
Public Health) ต่อไป
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

************************
หลักการและแนวคิด

น้อมนำ�แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จ-              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๔๙ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรสาธารณสุข  อันประกอบด้วย
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ การมีเหตุผล
มีระบบภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก มีคุณธรรมและจริยธรรม
• คุณธรรม ๔ ประการ : รักษาจิตใจและคุณธรรมให้เหนียวแน่น
			 ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ� ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
			 ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน
ให้งานที่ทำ�สำ�เร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและประเทศชาติ
			 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ              
                      
แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
			 ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำ� นำ�ความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง
                      
เที่ยงตรง อยู่ในเหตุในผล
หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกาย
ในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำ�รงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไป อย่าให้ขาดสาย
เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำ�รงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้า

ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข (MOPH)
M (Mastery)   เป็นนายตนเอง หมายถึง สามารถบังคับตนเองได้ ลดโลภ โกรธ หลง ทำ�เพื่อ          
ผู้อื่น นี่คือภาวะผู้นำ�
O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
P  (People centered approach) ใส่ใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
จะดำ�เนินการสิ่งใดขอให้นึกถึงประชาชนก่อนให้ถามตัวเองเสมอ
ว่าทำ�แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร
H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม หมายถึง มีความถ่อมตน อ่อนน้อม ซึ่งจะทำ�ให้เราเข้าได้กับทุกที่
ทุกคนเสมือนเป็นน้ำ�ที่แทรกซึมได้ทุกที่
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หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เป็นการดำ�เนินการที่ต้องการ
ความต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ จากการติดตามการดำ�เนินงานในช่วงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบว่า ๑) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีความหลากหลาย ได้แก่ การพัฒนามิติภายใน จิตตปัญญาศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม
ผู้นำ�และบุคลากรสาธารณสุข ๒) ด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล/ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการกำ�กับติดตาม ควบคุม ประเมินผล ให้ดำ�เนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๓) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจริยธรรมกับหน่วยงานภายนอก ในการดำ�เนินการหน่วยงานคุณธรรม เช่น อำ�เภอคุณธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลัก ประชาชนพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ๔) การ
สร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านจริยธรรม มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีจุดเน้นของการพัฒนา คือ การสร้างและพัฒนาหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
องค์กรคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นคนดี มีความสุขบนฐานการดำ�เนินชีวิต
ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิด
พันธสัญญาในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
แนวคิ ดในการจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข
จากพระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔
ความว่า “…ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก
ความเมตตากัน ให้น้ำ�ใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข
ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ ให้สำ�เร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา…”
ซึ่งการปฏิบัติตนของข้าราชการ สามารถนำ�มาเป็นแนวทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
และประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า สำ�นักงานข้าราชการพลเรือนได้ประมวลหลัก ๑๐ ประการในการตามรอย
พระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัว (สุเมธ ตันติเวชกุล, ๒๕๕๔) คือ ๑) ทำ�งานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ๒) อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง ๓) อ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด
๔) มุ่งประโยชน์ คนส่วนใหญ่เป็นหลัก ๕) รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง ๖) มีความตั้งใจจริง
และขยันหมั่นเพียร ๗) มีความสุจริตและความกตัญญู ๘) พึ่งตนเอง และส่งเสริมคนดีคนเก่ง ๙) รักประชาชน
และ ๑๐) เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล คือ
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
งามเพื่อส่วนรวม ๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์   ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุขที่ถูกต้อง ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้
ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐) รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๑๑) มี
ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำ�นาจฝ่ายต่ำ�  หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา ๑๒) คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยึดกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนที่สำ�คัญ ดังนี้ ๑) การน้อมนำ�และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
และ ๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ “สังคมไทย
มีคุณธรรมเป็นรากฐานสำ�คัญในการดำ�รงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมี
คุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน โดยดำ�เนินตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ “คุณธรรมนำ�การพัฒนา” ทำ�ให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
“สังคมแห่งคุณธรรม”
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา ๗๘ บัญญัติให้ส่วนราชการกำ�หนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ในส่วนราชการ ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการ ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายที่ ๘ การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ ๘.๑.๒ ระบุว่า “บุคลากรภาครัฐ  
มีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ได้รับความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน” โดยมอบหมายให้สำ�นักงาน ก.พ. มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการประสานการดำ�เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำ�หนดมาตรการ
บริหารและพัฒนากำ�ลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) จัดทำ�ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนากำ�ลังคน
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากำ�ลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส่งเสริมการจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่สอดคล้องกับความจำ�เป็น   
เน้นการพัฒนาผลงาน สมรรถนะ ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบังคับสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙  กำ�หนดข้อบังคับไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑) ซื่อสัตย์
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สุจริตและรับผิดชอบ ๒) ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ ๖) ดำ�รงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านรัฐ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ทีม่ งุ่ เน้นการลดปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็นปัญหาต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม มุง่ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและสร้างความผาสุกในสังคมไทย
๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ ที่ส่งเสริมมุ่งมั่น
ให้หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม ๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
มุ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมความสุข และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ๒๕๕๙-๒๕๗๙ (ด้านสาธารณสุข)
มีเป้าหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีธรรมาภิบาล สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม
เสมอภาค โปร่งใส และมีสมรรถนะ เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
การผลิตและการพัฒนาให้บุคลากรสามารถดำ�เนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสังคม โดย
การพัฒนาภายในตัวตนของบุคคล ให้สามารถคิดและทำ�ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การพัฒนา
บุคลากรเป็นกระบวนการที่มีคุณค่า เป็นทรัพยากรองค์กรที่มีทุนทางสังคมสูง สามารถเป็นตัวกำ�หนดความ
ก้าวหน้าของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภายในด้านจิตอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา เพิ่มคุณค่า
ให้กับบุคลากรมองโลกแง่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักความเมตตา การส่งเสริมพฤติกรรมในการให้
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม การสร้างสามัคคีในกลุ่มคน ที่เริ่มจากการเห็น
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและส่งผลต่อไปเพิ่มคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น มีพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีเหตุผล ไม่เอารัดเอาเปรียบและพร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำ�เนินชีวิตอย่าง
มีสุขภาวะ การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อม
และปัจจัยส่วนบุคคล เป็นภารกิจที่ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับหน่วยงาน
ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร
การบริการประชาชนและพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขโดย “แก้วกัลยาสิกขาลัย”
สถาบันพระบรมราชชนก สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดวิธีการพัฒนาและ/หรือปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องจากช่วง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อตอบสนองหลักการ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญา

กันยายน ๕๙
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าสตร์๒๕๖๐-๒๕๖๔
การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำ�คัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้รวบรวม    
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาและสถานบริการ
สุขภาพ ทั้งการผลิตและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายชมรมจริยธรรม เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่
ตอบสนองหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นการน้อมนำ�และประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สำ�หรับการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓            
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุข
บนฐานการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้ า งและพั ฒ นาหน่ ว ยงานในกระทรวงสาธารณสุ ขให้ เ ป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญา
ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งทำ�งานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม เกิดวัฒนธรรมการทำ�งาน
ที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ บุคลากรทำ�งานอย่างมีความสุข ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ
อันจะนำ�ไปสูอ่ ัตลักษณของหน่วยบริการสาธารณสุข กำ�หนดเป็นยุทธศาสตร์ที่มีกลยุทธ์หลักๆ เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดเป็นแผนงาน/โครงการ สำ�หรับหน่วยงานได้แปลงไปสู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่ให้บรรลุผลสำ�เร็จ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยธรรม กระทรว

ทธศาสตร์
การพั
นาคุณณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรม
ธรรม
แผนยุแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒฒ
นาคุ
กระทรวงสาธารณสุ
ข พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๔
กระทรวงสาธารณสุ
ข พ.ศ.
๒๕๖๐
– ๒๕๖๔
************************
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยัง่ ยืนในปี ๒๕๖๔

พันธกิจ
๑. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม
๒. พัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๓. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

เป้าประสงค์
๑. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเป็นคนดีมีความสุขบนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม
๒. มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในกระทรวงสาธารณสุข
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๔. ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

เป้าหมายหลัก
๑. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ
และทุกพื้นที่ มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ
๒. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
๓. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๔. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็น
หน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ
๕. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
๑๗ ๕๙
กันยายน
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๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑.) ระยะสั้น
กาหนดกรอบระยะเวลา
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

๒.) ระยะปานกลาง
กาหนดกรอบระยะเวลา
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
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๑. ทุกหน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน
๒. ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน
๓. ทุกหน่วยงานมีคณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานและ
ติดตามประเมินผล
๔. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็น
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมเพิ่มขึ้น
๕. บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ร้อยละ ๑๐๐
๖. บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
๗. มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น
๘. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
๑. ทุกหน่วยงานมีคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสังกัดในกระทรวงสาธารณสุขได้รับการ
พัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ
๖. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น

๑๘

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุข
บนฐานการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางกลยุทธ์สำ�คัญ ประกอบด้วย
๑.๑ น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำ�เนินชีวิต
๑.๒ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเองและองค์กร
อย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้ า งและพั ฒ นาหน่ ว ยงานในกระทรวงสาธารณสุ ขให้ เ ป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
แนวทางกลยุทธ์สำ�คัญ ประกอบด้วย
๒.๑ สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๒.๒ สร้างผู้นำ�หน่วยงานและเสริมสร้างแกนนำ�แบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม
๒.๓ สร้างทีมแกนนำ�แบบกัลยาณมิตร เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม
๒.๔ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญา
ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
แนวทางกลยุทธ์สำ�คัญ ประกอบด้วย
๓.๑ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ
๓.๒ สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ทั้งบุคคล องค์กร
ต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

กันยายน ๕๙
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๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๖๔
พันธกิจ
๑. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพืน้ ฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม

๒. พัฒนาหน่วยงานทุกแห่ง
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

๓. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ
ให้เกิดองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

ยุทธศาสตร์
๒. สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุ ข ให้ เ ป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถและ
สัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิด
พันธสัญญาในการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑. น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการดาเนินชีวิต
๒. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมด้วยตนเองและองค์กร
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

๑. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๒. สร้างผู้นาหน่วยงานและเสริมสร้าง
แกนนาแบบอย่างในการบริหารที่เน้น
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม
๓. สร้างทีมแกนนาแบบกัลยาณมิตร เพื่อ
ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม และ
ทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑. พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
และการขยายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
๒. สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรมทั้งบุคคล
องค์กรต้นแบบ องค์กรสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ การพัฒนา
และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ

๑. พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมี
ความสุข บนฐานการดาเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนการนำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุข
บนฐานการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
๑. น้อมนำ�หลักปรัญญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางการดำ�เนินชีวิต

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม
๑.๑ บริหารจัดการให้บุคลากรมีการ
เรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  
พระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
๑.๒ สร้างรูปธรรมของการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดความ
ตระหนักคุณค่าความพอเพียง
ประหยัด คุ้มค่า โดยมีเหตุผลในการ
ใช้ทรัพยากรของชาติ เช่น การ
ประหยัดพลังงาน การออมทรัพย์
เป็นต้น
๑.๔ การยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนาของแต่ละศาสนา
๑.๕ สร้างจิตสำ�นึกที่ดีงามของบุคลากร
และสนับสนุนการน้อมนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๖ สนับสนุนการดำ�รงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ได้แก่ มีความ
เอื้ออาทร รักและแบ่งปัน มีจิตอาสา
ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของไทย มี
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันของคน
ไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง
- เขตบริการสุขภาพทุกเขต

กันยายน ๕๙
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๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุข
บนฐานการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

๑.๗ ส่งเสริมกิจกรรมและให้บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสาหรืองาน
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ปรับรูป
แบบการศึกษาดูงานให้มีการ
ศึกษาสถานที่ดำ�เนินโครงการใน
พระราชดำ�ริพื้นที่นำ�ร่องเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๘ จัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหา
ทศพิธราชธรรมพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานในวันสำ�คัญต่างๆ
๒. สร้างและพัฒนาบุคลากร ๒.๑ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ส่วนร่วม/กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างมีส่วนร่วมด้วยตนเอง
อย่างใคร่ครวญ/กระบวนการคิด
และองค์กรอย่างสม่ำ�เสมอ
อย่างเป็นระบบ/การเรียนรู้ตลอด
และต่อเนื่อง
ชีวิต (life long learning)
๒.๒ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยหลัก
ทางศาสนาที่แต่ละบุคคลนับถือและ
ติดตามการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน
๒.๓ จัดหลักสูตรบูรณาการในการนำ�
คุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ
๒.๔ สอดแทรกการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาและ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

14

กันยายน ๕๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
- วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม    
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

๑. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้ ๑.๑ จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงาน
เป็นองค์กรคุณธรรม/
คุณธรรมจริยธรรม ทำ�หน้าที่ดำ�เนิน
โรงพยาบาลคุณธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
๑.๒ หน่วยงานกำ�หนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและฝึก
อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่ใช่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
และ ฝึกอบรมในสังกัดดำ�เนินงาน
ตามแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม
ของสถานศึกษา
๑.๔ กำ�หนดแนวทาง นโยบาย หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
แก่ประชาชนตามบทบาทภาระ
หน้าที่หน่วยงาน
๑.๕ กำ�หนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
กิจกรรมเพื่อดำ�เนินการสู่องค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๑.๖ กำ�หนดแผนเงินเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม
/โรงพยาบาลคุณธรรม
๑.๗ กำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การนิเทศที่
เสริมพลัง (empowerment) การ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมทุกกรม
- สำ�นักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
- เขตสุขภาพ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง

กันยายน ๕๙
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๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาคุ
นาคุณณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรม
ธรรม กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุขข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม    
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำ�หนดเป็น
ตัวชี้วัดในการดำ�เนินการองค์กร
คุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  
๑.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำ�เนิน
การอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดประชุม
ชี้แจงทำ�ความเข้าใจแนวทางการ
ดำ�เนินงานองค์กรคุณธรรม
/โรงพยาบาลคุณธรรมแก่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
งานคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด
ระดับเขต ผู้นิเทศงาน และวิทยากร
กระบวนการ
๑.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรให้มี
ศักยภาพในการเป็นผู้นำ�การเรียนรู้ใน
ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน
คุณธรรม โดยเป็นแกนนำ�ทำ�หน้าที่
ถอดบทเรียนและสะท้อนคิดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
๑.๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
/โรงพยาบาลคุณธรรมในบริบทต่างๆ
ด้วยการกำ�หนดแผนเงินควบคู่กับ
แผนงานโครงการ

16

กันยายน ๕๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ย๒๕๖๐-๒๕๖๔
ธรรม กระทรว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม    
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๑๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงาน
ในหน่วยงานที่เริ่มดำ�เนินการ
ให้เกิดความต่อเนื่องและเปิดโอกาส
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยโครงการ
ศึกษาดูงานการจัดการสัมมนา
การถ่ายทอดเชิงการจัดการความรู้
และนำ�การจัดการความรู้มาใช้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความ
ผูกพันและรับผิดชอบตามภารกิจ
ที่กำ�ลังดำ�เนินการไปสู่องค์กร
คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
๑.๑๔ จัดทำ�คู่มือ/แนวทางการดำ�เนินการ
และประเมินผลระดับบุคคล/
หน่วยงาน
๑.๑๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการ
วางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ของสถาบันการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

กันยายน ๕๙
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าสตร์๒๕๖๐-๒๕๖๔
การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม    
กลยุทธ์
๒. สร้างผู้นำ�หน่วยงานและ
สร้างเสริมแกนนำ�แบบอย่าง
ในการบริหารที่เน้นการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่าง
มีส่วนร่วม

๓. สร้างทีมแกนนำ�แบบ
กัลยาณมิตร เพื่อขับเคลื่อน
การเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรม

18

กันยายน ๕๙

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผู้บริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย
ให้มีระยะเวลายืดหยุ่นให้เลือกเข้ารับ
การอบรมอย่างทั่วถึงอย่างน้อย ๑
หลักสูตร
๒.๒ สอดแทรกกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในโครงการอบรม
ผู้บริหารทุกหลักสูตร
๒.๓ ติดตามผลของการบูรณาการด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่
เป็นผลมาจากการฝึกอบรม
๒.๔ เร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้า
สู่การเป็นผู้นำ�/ผู้บริหาร และแสดง
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างแรง
จูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
การเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชุม
สัมมนา สิ่งพิมพ์ของทางราชการ
ผ่านสังคมออนไลน์ เว็บไซด์ หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม
๒.๖ พัฒนาการจัดทำ�ฐานข้อมูลประวัติ  
ผลงานบุคคลดีเด่น เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง
เครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมอย่่างเป็นระบบ

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง
- เขตบริการสุขภาพทุกเขต

- ผู้นำ�/ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงาน
- แกนนำ�กัลยาณมิตร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม    
กลยุทธ์
๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม และทักษะการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.๑ การกำ�หนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้หลักการบริหารจัดการที่ดี
การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
และการแสดงความคิดเห็นที่
สร้างสมานฉันท์
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม  
การยอมรับความจริง ความเสมอภาค
และการชี้แจงข้อเท็จจริงในที่
สาธารณะ

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

กันยายน ๕๙
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๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาใน
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์

๑. พัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย และการขยาย
ความร่วมมือกับภาคส่วน
อื่นๆ

20

กันยายน ๕๙

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๑ สนับสนุนการดำ�เนินงานเครือข่าย
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เป็น
ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
๑.๒ ส่งเสริมกิจกรรมแกนนำ�กัลยาณมิตร
หรือกระบวนการเรียนรู้ของ
เครือข่ายเพื่อขยายผล
๑.๓ สร้างรูปแบบความร่วมมือเพือ่ พัฒนา
คุณธรรมกับหน่วยงานอื่นในระดับ
พื้นที่ และเครือข่ายกัลยาณมิตร ทั้ง
ในและต่างประเทศผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เช่น การลงนามข้อ
ตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
๑.๔ การกำ�หนดแนวทางความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ ที่มุ่งเน้น
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม      
ธรรมาภิบาล
๑.๕ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดง
ความยินดีต่อพฤติกรรมของคนดีหรือ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ/
ส่วนรวม
๑.๖ การวางแผนจัดระบบการคัดเลือก
คนดีและผลงานของหน่วยงาน
อย่างโปร่งใส ยุติธรรม

- กรมทุกกรม
- สำ�นักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาใน
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์

๒. สร้างนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

๒.๑ สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานใน
การสร้างผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การสร้างหลักสูตร
การอบรม การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน การพัฒนาองค์กร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิด
แนวทางการปฏิบัติที่ดี การยอมรับ
และขยายผล อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางเพื่อ
พัฒนา สร้างสรรค์ ประกาศคุณความดี
กับบุคคล/หน่วยงานที่สรรสร้าง
ความดีความงาม แก่ประโยชน์ส่วน
รวมในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมมนา
วิชาการประจำ�ปี การมอบ
ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
๒.๓ การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงาน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในหน่วยงาน/องค์กรซึ่งขับเคลื่อน
อย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการวิจัย
หรือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
โดยการถอดบทเรียน  เพื่อการสร้าง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีการพัฒนา
ต่อยอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ที่ส่งผลลัพธ์ต่อองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญาใน
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม
กลยุทธ์

แนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรม

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน ๓.๑ การนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
บันทึกและรวบรวมข้อมูลบุคลากร
คุณธรรม ทั้งบุคคล หน่วยงาน
และหน่วยงานด้านองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ องค์กรสนับสนุน
/โรงพยาบาลคุณธรรมและเผยแพร่
ทรัพยากรการเรียนรู้
ข้อมูลต่อสาธารณะ สามารถเข้าถึง
การพัฒนาและการเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๓.๒ สนับสนุนให้หน่วยงานจัดทำ�ทำ�เนียบ
บุคลากร หน่วยงานต้นแบบ
องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
แผนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
/โรงพยาบาลคุณธรรม แผนการ
จัดการความรู้ด้านองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม อย่างเป็น
ระบบมีการเผยแพร่และขยายผล
อย่างต่อเนื่อง
๓.๓ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับ
องค์กรที่สนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาด้านองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยธรรม กระทรว
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ภาคผนวก
(ก) คำ�นิยามศัพท์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(ข) คำ�นิยามและแนวทางการดำ�เนินงานหน่วยงานคุณธรรมตามตัวชี้วัด
สำ�นักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙
(ค) คำ�สั่งคณะกรรมการดำ�เนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙
(ง) กระบวนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ภาคผนวก ก
คำ�นิยามศัพท์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
องค์กรคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานที่ผู้บริหาร/ผู้นำ�ในองค์กรและสมาชิกขององค์กร ได้ทำ�หน้าที่ในงาน  
และสร้างสัมพันธภาพในองค์กร โดยการใช้หลักคุณธรรมแปลงให้เป็นจริยธรรมนำ�ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร
โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ  ในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมนำ�ไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร
หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ  ในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมนำ�ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
จะทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานบริการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับโดยสมัครใจ  ในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมนำ�ไปสู่
การปฏิบัติ   ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้
บริการมีความสุข ลดเรื่องร้องเรียน ประหยัดทรัพยากร เกิดนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก
องค์กรธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นแนวทางการปกครอง
ที่เป็นธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนตามหลักพื้นฐาน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)
คุณภาพบุคลากร หมายถึง บุคลากรในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติงานด้วยความรัก ความสามัคคี
และเอื้ออาทรต่อกัน ดำ�เนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีปัญญา มีเหตุผล และความสามารถ
พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติตนและให้บริการด้วยความเต็มใจ นำ�มาซึ่งความสุขที่มี
คุณธรรมเป็นฐาน
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คนดี หมายถึง บุคคลที่มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของศาสนา ความดีความงามของสังคมและประเทศชาติ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative study) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยใจที่ใคร่ครวญ
โดยให้มีสติ ความรู้สึกตัว ใช้สุนทรียสนทนาในการปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศักยภาพภายในจิตใจที่เคารพศักดิ์ศรี
ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความรู้ที่ปราศจากอคติ เป็นแนวทางพัฒนาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้และมีสติปัญญา
จากการพัฒนาจิต                                                                          
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking process) หมายถึง การคิดเป็นองค์รวมที่มีเป้าหมาย
ในการมองปัญหาของระบบใหญ่ว่ามีระบบย่อยซ้อนกันอยู่ มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ อย่างมี  
เหตุและผลโดยมีลำ�ดับขั้นตอนของการตัดสินใจในการมองและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การระบุ
นิยามของปัญหา การระบุตัวแปร ที่เป็นสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
คาดการณ์ด้วยสมมติฐาน และการเชื่อมโยงปัญหา ตัวแปรเป็นวงจรที่สามารถนำ�ไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา
สุนทรียสนทนา (Dialogue) หมายถึง การที่มนุษย์สัมผัสมนุษย์โดยการสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง
ไม่ตัดสินคนและตัดสินความ เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากการฟัง
ให้ได้ยินเสียงของกัลยาณมิตร ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือโดยไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้ง หรือสนับสนุน จนเกิด
การปะทะกันทางความคิด จำ�เป็นต้องอาศัยหลักการปฏิบัติอย่างมีสติ มีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร
ได้ความเป็นอิสระทางความคิดและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งทุกคนเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมชาติ ไม่มี
ผู้นำ�และไม่มีผู้ตาม
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care) หมายถึง การให้บริการโดยบูรณาการ
ความเป็นมนุษย์กับการเชื่อมโยงมิติทางสังคม ให้อ่อนโยนต่อชีวิต มีความเป็นกัลยาณมิตร แสดงถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ระหว่างบุคคลต่อสัตว์  และระหว่างบุคคลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความเมตตา เอื้ออาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่เป็นพื้นฐาน
ประกอบด้วยความสามารถในการมองเห็นองค์รวม ความสามารถในการมองเห็นมนุษย์ และความสามารถ
ในการมองเห็นความทุกข์
การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง กระบวนการอบรม กระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งให้บุคลากรแต่ละคน
ได้ยกระดับการทำ�งาน การเป็นอยู่ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาตนเอง จนเกิดผลดีต่องานที่รับผิดชอบ เกิดความสุข
จากการสงเคราะห์เกื้อกูลกันในความดี ความงาม ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ทั้งต่อตนเอง และเพื่อน
ร่วมงาน ภายใต้จิตสำ�นึกที่ดีที่มาจากการรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่ดีในงานที่ดี และเหตุปัจจัยที่ดี ในชีวิตที่ดี
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บุคคลต้นแบบ หมายถึง ผู้ที่ดำ�รงชีวิตภายใต้ค่านิยมที่มาจากคุณธรรมเป็นฐานนำ�จนเกิดจริยธรรมที่เป็น
แบบอย่างเชิงประจักษ์ เป็นกัลยาณมิตร ที่สร้างพลังแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดต่อบุคคล
ที่มีปฏิสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง
ความสุข (ในองค์กรคุณธรรม) หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มาจากการแบ่งปัน การให้ อันมาจาก
คุณธรรมเป็นฐานจากการดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง
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ภาคผนวก ข
คำ�นิยามและแนวทางการดำ�เนินงานหน่วยงานคุณธรรมตามตัวชี้วัด
สำ�นักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง โรงพยาบาล/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการบริหารจัดการ  
ด้วยความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำ�หนดคุณธรรมร่วม  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม
วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ำ�ใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของ
ผู้รับบริการ และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีการดำ�เนินการตามระดับความ
สำ�เร็จตั้งแต่ระดับ ๑
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง โรงพยาบาล/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการบริหาร
จัดการด้วยความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำ�หนดคุณธรรมร่วม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม
วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ำ�ใจ เคารพในศักดิ์ศรี  คุณค่าของ
ผู้รับบริการและบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีผลการดำ�เนินการตาม
ระดับความสำ�เร็จในระดับที่ ๕ ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ลดเรื่องร้องเรียน ประหยัด
ทรัพยากร
แนวทางการดำ�เนินงานหน่วยงานคุณธรรม ๖ ขั้นตอน ๖ ป.
ตามแนวทางของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
๑. ปลุก ความคิดให้ทุกคน เห็นความสำ�คัญ (พูด คุย บรรยาย ดูงาน)
๒. ประมวล พฤติกรรรมเจ้าหน้าที่ ๑) ที่พึงประสงค์ ๒) ที่ไม่พึงประสงค์ จากทุกคนทุกระดับและ
สรุปร่วมกัน
๓. เปลี่ยน เปลี่ยนจากพฤติกรรมเป็น คุณธรรม ๓ ข้อ
๔. แปลง จากคุณธรรม ๓ ประการเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับต่างๆ/จัดทำ�โครงงานคุณธรรม
๕. ประกาศ ปฏิญาณก่อนลงมือปฏิบัติ/จัดตลาดนัดความดี
๖. ประเมินผล จากการสอบถามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากความสุขเจ้าหน้าที่
จากความพึงพอใจของประชาชน (จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม
อย่างยั่งยืนสู่สังคมสาธารณสุขที่ดีงาม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เรียบเรียงโดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)
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คำ�อธิบายระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานหน่วยงานคุณธรรมแต่ละระดับ
ระดับ

ผลการดาเนินการแต่ละขั้นตอน

๑

หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบาย และหาจุดร่วม
(คุณธรรม ๓ ประการ)ที่บุคลากรทุกคนตกลง
ยึดเป็นข้อปฏิบัติในการนาไปพัฒนา “หน่วยงาน
คุณธรรม”
๑. ดาเนินการระดับ ๑ และ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
๓. จัดทาแผนเสริมสร้าง/พัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”
๑. ดาเนินการระดับ ๒ และ
๒. หน่วยงานดาเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
“หน่วยงานคุณธรรม”
๑. ดาเนินการระดับ ๓ และ
๒. หน่วยงานมีผลลัพธ์การดาเนินการตามแผน
เสริมสร้าง/พัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”

๒

๓

๔

๕

30

รายละเอียด/หลักฐานประกอบการประเมิน
๑. รายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย
๒. ประเด็นคุณธรรมร่วมที่บุคลากรในหน่วยงาน
เลือกและยึดถือปฏิบัติ

๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
๒. แผนเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน
เอกสาร/หลักฐานการดาเนินการตามแผน
เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมของบุคลากร
เช่น โครงการฯ ภาพถ่าย กิจกรรมฯ
เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์การเสริมสร้าง
และพัฒนาหน่วยงาน เช่น ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ ผลการถอดบทเรียน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการประเมินความสุขของผู้ให้บริการ
๑. ดาเนินการระดับ ๔ และ
เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับวิเคราะห์ผลการ
๒. หน่วยงานมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ ดาเนินการ ปัจจัยทีท่ าให้สาเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ดาเนินการเสริมสร้าง/พัฒนา“หน่วยงาน
และแผนการเสริมสร้าง/พัฒนา “หน่วยงาน
คุณธรรม”
คุณธรรม”ในการเสริมปัจจัยที่ทาให้สาเร็จ และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เช่น รายงานการถอดบทเรียน
หรือรายงานการวิจัย เอกสาร หลักฐานทีบ่ ่งบอก
ถึงความต่อเนื่องกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
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ภาคผนวก ง
กระบวนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
วิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนฯ

ทบทวนแนวคิดหลักการ
พระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวคิดการดาเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี
จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙
จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาร่างแผนฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาร่างแผนฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
คณะกรรมการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปรับร่างแผนฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะกรรมการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จัดพิมพ์และเผยแพร่

กันยายน ๕๙
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าสตร์๒๕๖๐-๒๕๖๔
การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการร่วมจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑ (๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑. นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์
๒. นายแพทย์รุ่งฤทัย  
๓. นายแพทย์วิศิษฎ์
๔. ดร.จิราพร
๕. นายลือธวุฒิ
๖. ดร.ชุติมา
๗. นางสาวปัญจภร  
๘. นางสาวนพร      
๙. นางสาวอรณดี   
๑๐. นางสาวรัชพีกร  
๑๑. นางสาวผุสดี      
๑๒. นางสาววราภรณ์
๑๓. นางสุจิตตา
๑๔. นางสาวพรนิดา
๑๕. นางสาวอมรรัตน์  
๑๖. นางสาวพรพนา   
๑๗. นายแพทย์นพดล  
๑๘. นายแพทย์ศิริชัย
๑๙. นางภัทรา    
๒๐. นายสุพร          
๒๒. นางนงรัก         
๒๒. นายยงยุทธ       
๒๓. นางรุ่งทิวา        
๒๔. นางอัจฉราภรณ์  
๒๕. นายบัน  
๒๖. นายศรีสวัสดิ์     
๒๗. นางสาวประคอง  
๒๘. นายแพทย์ชัยพร  
๒๙. นางนุชนารถ
๓๐. นางปภิภากร  
๓๑. นายธานี        
๓๒. นางสาววรรฤดี
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รัตนแสง
มวลประสิทธิ์พร
อภิสิทธิ์วิทยา
วัฒนศรีสิน
บานเย็น
ปัญญาพินิจนุกูร
หอมฤทัยกมล
ผลิกเพ็ชร์
ธีระวตากูร
ชูเกลี้ยง
คชสาร
วรนุต
แสงเพ็ชร
เศรษฐรักษา
ไชยศิรินทร์
พูลสวัสดิ์
แข็งแรง
ภัทรนุธาพร  
นวลคำ�
กาวินำ�
คูหากาญจน์
ธนิกกุล
พานิชสุโข
ละเอียดดี
ยีรัมย์
พรหมแสง
สุทธินนท์
สุชาติสุนทร
โพธิสาร
สุวรรณกาศ
ศรีวงค์วรรณ์
เมืองอินทร์

ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้อำ�นวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร
ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
ผู้แทน กรมสุขภาพจิต
ผู้แทน กรมสุขภาพจิต
ผู้แทน กรมควบคุมโรค
ผู้แทน สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้แทน กรมการแพทย์
ผู้แทน กรมการแพทย์
ผู้แทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้แทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้แทน กรมอนามัย
ผู้แทน กรมอนามัย
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดลำ�ปาง
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดตาก
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดชลบุรี
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดตราด
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดหนองคาย
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดพังงา
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดระนอง
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�พูน
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยธรรม กระทรว

๓๓. นางเกษรดลี
๓๔. นางนวลน้อย
๓๕. นายชัยวัฒน์    
๓๖. นายชรินทร์     
๓๗. นางสมพิศ      
๓๘. นางสาวสุภารัตน์
๓๙. นางกาญจนา
๔๐. นางสาวนรรจา  
๔๑. นางเกษราภรณ์  
๔๒. นางกิตินันต์       
๔๓. นางวรรณลักษณ์
๔๔. นางสาวมะลิ      
๔๕. นางสาวลักษณ์รดากรณ์
๔๖. นางวิไลลักษณ์    
๔๗. นางบุษยา         
๔๘. นายเดชา
๔๙. นางจิรนาถ  
๕๐. นางนฤมล     
๕๑. นางสมพร         
๕๒. นางสาวณัฐฐาพร
๕๓. นางวิไลรัตน์      
๕๔. นายกิตติ          
๕๕. นายทิวา          
๕๖. นางสาววิมลภรณ์
๕๗. นางพิชญาภา
๕๘. นางวิภาพรรณ  
๕๙. นางศิริมา        
๖๐. นางมาฆนุช      
๖๑. นางยุทธนี       
๖๒. นายมีชัย          
๖๓. นางเสาวคนธ์
๖๔. นางสุธาสิณี      
๖๕. นายมนต์ชัย      

อาทิตยา
เพ็ชรบัว
ทองสันติสุข
เกิดเกาะ
ปัญญาชนวัฒน์
วงษ์ยศ
ลิ้มเลิศเจริญวงษ์
นาคเกษม
สุขทรัพย์ศรี
เกิดแก้ว
ดุลยากุล
วิมาโน
รักข์สมัครการ
โกมลจันทร์
ใจกล้า
เลิศวิลัย  
บวรธรรมรัตน์
โชคเฉลิมวงศ์
ประจงการ
ลิบลับ
โรจนสกุล
กิตติเวช
แสงเพ็ชร
เหล่าหัชกุลพงษ์
บำ�รุงพงษ์
อุ่นทรพันธุ์
นามประเสริฐ
ภูมิสายดร
เพ็ญสุวรรณ
สุวรรณไตร
ตั้งคณาทรัพย์
คิดรัมย์
พิชิตถาวรพงศ์

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดกำ�แพงเพชร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
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าสตร์๒๕๖๐-๒๕๖๔
การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๖๖. นางพิสมัย       
นาโสก
๖๗. นางฉัฐฉวี
ใจแก้ว
๖๘. นายอำ�คม
กินาวงษ์
๖๙. นางวันเพ็ญ      
โสมทัพมอญ
๗๐. นางมารศรี        ก้วนหิ้น
๗๑. นายศรุตยา        สุทธิรักษ์
๗๒. นายบรรณ         เอี้ยวสกุล
๗๓. นายสุนทร       
ใบทองสังข์
๗๔. นางพีรวรรณ    
ชีวัยยะ
๗๕. นายโสภณ
บุญพร้อม
๗๖. นางจริยา
สุทธินนท์
๗๗. นางทัศนีย์
สมสมาน
๗๘. ดร.สุภาภรณ์   
อุดมลักษณ์
๗๙. นางเกษร        
คงแขม
๘๐. ดร.ปัทมา      
ผ่องศิริ
๘๑. นางเพ็ญจมาศ  
คำ�ธนะ
๘๒. นางกาญจนา  
ร้อยนาค
๘๓. นางศิริ           วัฒนธีรางกูร
๘๔. นายชัยวัฒน์     
พันธ์รัศมี
๘๕. นายประเสริฐ   
อัตโตหิ
๘๖. ดร.สุภาเพ็ญ         ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
๘๗. ดร.วัชรี
อมรโรจน์วรวุฒิ
๘๘. นางศิราณี     
อิ่มน้ำ�ขาว
๘๙. นางสาวกรรณิการ์   หาญสูงเนิน
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๙๐. นางสมจิตร      

สิทธิวงศ์

๙๑. นายสุทัศน์      

เหมทานนท์

๙๒. นางอรทัย       

สงวนพรรค

๙๓. นายวรเดช     

ช้างแก้ว
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สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลำ�ปาง
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยธรรม กระทรว

๙๔. นางสาวประกริต  
๙๕. ดร.ประทีป
๙๖. นายวสันต์     
๙๗. นางสาวศิริพร  
๙๘. นางสาวนูซีตา
๙๙. นายสันณ์ธาณ  

รัชวัตร์
หมีทอง
ปิ่นวิเศษ
ภาณุเรืองรัศมี
สาทม
ตะพังพินิจการ

ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๑๐๐. นางอังค์ริสา
พินิจจันทร์
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๑๐๑. นางสาวศิริพร   แก้วกุลนิช
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์
๑๐๒. ดร.พนารัตน์    เจนจบ
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
๑๐๓. นางภรรวษา    จันทศิลป์
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๑๐๔. นางสาวนิลุบล    คุณวัฒน์
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๐๕. นางมาลาศรี       เปาอินทร์
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๐๖. นางสุนีย์          สว่างศรี
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจและประเมินผล
๑๐๗. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต สป.
๑๐๘. นางสาวสมใจ
ฉัตรไทย
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
๑๐๙. นางศรีมาลา
ตุงคะเตชะ
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการสาธารณสุข
๑๑๐. นางนภาลัย
เล็กเริงสินธุ์ สำ�นักตรวจและประเมินผล
๑๑๑. นางสุกัญญา
รอบจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๒. นางธัญญลักษณ์   ศิริชนะ
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๓. นางอรวรรณ
จิตตวานิช
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๔. นางสาวภาคยา    โกกิลกนิษฐ แก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๕. นางสาวกันยา
หิรัญ
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๖. นางสาวนุชศรา นิมา
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๗. นางสาวหัทยา ตระกูลมัยผล   แก้วกัลยาสิกขาลัย
๑๑๘. นางสาวฉวีวรรณ   เจริญสุข       แก้วกัลยาสิกขาลัย
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าสตร์๒๕๖๐-๒๕๖๔
การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
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คณะกรรมการร่วมจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง
ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นายแพทย์วิศิษฎ์
อภิสิทธิ์วิทยา
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
นางสาวปัญจภร   หอมฤทัยกมล ผู้แทน กรมสุขภาพจิต
นางสาวนพร       ผลิกเพ็ชร์
ผู้แทน กรมสุขภาพจิต
นางสาวอรณดี        ธีระวตากูร
ผู้แทน กรมควบคุมโรค
นางสาวผุสดี       คชสาร
ผู้แทน กรมการแพทย์
นางสาวชโลธร   
วนา
ผู้แทน กรมการแพทย์
นางสาวพรนิดา
เศรษรักษา
ผู้แทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวพรพนา    พูลสวัสดิ์
ผู้แทน กรมอนามัย
นางสาวพัตรพิมล
ภิรมย์รักษ์      ผู้แทน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายยงยุทธ        ธนิกกุล
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม
นางรุ่งทิวา         พานิชสุโข
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดชลบุรี
นายบัน    
ยีรัมย์
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมระดับจังหวัดหนองคาย
นางนุชนารถ    
โพธิสาร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
นางสาวทัศนีย์     ถวี            สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นายธานี         ศรีวงค์วรรณ์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�พูน
นางสิริรัตน์        เสเกกุล        สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
นางสาวอรุณวรรษา ยมเกิด         สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
นางวัฒนา   
วิสิทธิไชย
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
นางสาวสมรักษ์    ศิริเขตรกรณ์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
นางกาญจนา
ลิ้มเลิศเจริญวงษ์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดกำ�แพงเพชร
นางสาวนรรจา  
นาคเกษม
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นางกิตินันต์        เกิดแก้ว
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวมะลิ       วิมาโน
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นางสาวลักษณ์รดากรณ์ รักข์สมัครการ    สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นางสาวปฐมาภรณ์   อุดานนท์        สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
นางสาวเสาวคนธ์   ตั้งคณาทรัพย์     สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นางสาววรรณี      อุปพงษ์         สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นางวิไลลักษณ์     โกมลจันทร์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นางบุษยา      
ใจกล้า
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
นายเดชา
เลิศวิลัย  
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
นางนฤมล    
โชคเฉลิมวงศ์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

กันยายน ๕๙

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ย๒๕๖๐-๒๕๖๔
ธรรม กระทรว

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

นางสาวอินทร์ธนัต   ลิบลับ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายทวีศักดิ์       วัดอุดม      สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายวันชัย         โพธิ์รักษา       สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นายสรรเสริญ   
สุวรรณประเสริฐ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นางอุทุมพร     
พรหมวาศ   สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นางกิจราภรณ์     พรหมอินทร์     สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
นางนาตยา        ศุจิจันทรรัตน์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นายทิวา           แสงเพ็ชร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นางศิริมา        นามประเสริฐ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
นางมาขนุช       ภูมิสายดร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายมีชัย           สุวรรณไตร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
นางสุธาสิณี       คิดรัมย์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
นางดวงเดือน      พิมพ์ทรัพย์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
นางวิไลลักษณ์   
ใฝ่ใจดี          สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
นางฉัฐฉวี
ใจแก้ว
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสุนีย์           พัฒนราข
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
นางเพ็ญศรี        เวชสุนทร       สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
นางมารศรี        ก้วนหิ้น
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิสุทธิ์          สุขศรี     
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายบรรณ         เอี้ยวสกุล
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
นางสาวณรินกาญจน์   น่าเยี่ยม        สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
นางพีรวรรณ    
ชีวัยยะ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
นายนพดล         ละอองวิจิตร     สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
นายโสภณ
บุญพร้อม
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
นางวราพร        วันไชยธนวงศ์ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ดร.วัชรี      
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น
นางสาวกรรณิการ์   หาญสูงเนิน
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
๖๐. นางวรรณฤดี       เชาวน์ศรีกุล     ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์
๖๑. นางสมกมล        พิจารณา  
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๖๒. นายกิตติพงษ์    
พินิจพันธ์  
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

กันยายน ๕๙

39

าสตร์๒๕๖๐-๒๕๖๔
การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
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ข ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข

๖๓. นางผุสดี         
๖๔. นายสุทัศน์      

สระทอง      ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
เหมทานนท์
ผู้แทน ผูอ้ ำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
๖๕. นางนิสากร        เห็มชนาน      ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สุรินทร์
๖๖. นางสาวนภา       ทองกิจ       ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
๖๗. นางสาวพินรัชต์  
งานไว       ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี
๖๘. นายวรเดช      
ช้างแก้ว
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
๖๙. นางสาวภัชญา     ธงศิลา
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๗๐. ดร.ประทีป
หมีทอง
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี
๗๑. นายปุรินทร์    
ศรีศศลักษณ์ ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี
๗๒. นายวิชาญ
ภิบาล        ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
๗๓. นายสันณ์ธาณ  
ตะพังพินิจการ ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก
๗๔. นางอังค์ริสา
พินิจจันทร์
ผู้แทน ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๗๕. นายแพทย์อุสาห์   พฤฒิจิวะวงศ์ ผู้แทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการสาธารณสุข
๗๖. นางนภาลัย
เล็กเริงสินธุ์
สำ�นักตรวจและประเมินผล
๗๗. นางสุนีย์           สว่างศรี     สำ�นักตรวจและประเมินผล
๗๘. นางอารีย์          รัตนกรกูล    สำ�นักตรวจและประเมินผล
๗๙. นางสุกัญญา
รอบจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๐. นางธัญญลักษณ์   ศิริชนะ
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๑. นางอรวรรณ       จิตตวานิช
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๒. นางสาวภาคยา    โกกิลกนิษฐ
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๓. นางสาวกันยา
หิรัญ
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๔. นางสาวนุชศรา
นิมา
แก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๕. นางสาวหัทยา
ตระกูลมัยผล   แก้วกัลยาสิกขาลัย
๘๖. นางสาวฉวีวรรณ   เจริญสุข       แก้วกัลยาสิกขาลัย
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริ
แผนยุ
ยธรรม
ทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ
การพัฒนาคุณธรรมจริ
ข ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยธรรม กระทรว

คณะกรรมการประชุมพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑ นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
๒ นางดลใจ
จองพานิช
๓ นางสาวดาราพร
๔ นางเพียรพันธ์
๕ นายแพทย์นพดล
๖ นางอัจฉราภรณ์
๗ นางทิพวรรณ
๘ นางสาวอรณดี  
๙ นางสาวปณีรินี
๑๐ นางสุจิตตา
๑๑ นายสุทัศน์
๑๒ นางสาวสุชาฎา
๑๓ นางสาวกวินทรา
๑๔ นางสุกัญญา
๑๕ นางอรวรรณ
๑๖ นางสาวชไมพร
๑๗ นางสาวกันยา
๑๘ นางสาวฉวีวรรณ
๑๙ นางสาวนุชศรา
๒๐ นางสาววันวิสา
๒๑ นางสาวหัทยา
๒๒ นางสาวคณิตตา
				
				

คงจา
อัศวพิทยา
แข็งแรง
ละเอียดดี
ผ่องสิริ
ธีระวตากูร
ทิพกาญจนะ
แสงเพ็ชร
เหมทานนท์
วรินทร์เวช
พานิชชัย
รอบจังหวัด
จิตตวานิช
เจริญครบุรี
หิรัญ
เจริญสุข
นิมา
มหารมย์
ตระกูลมัยผล
วงค์ตะวัน

ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
รองผู้อำ�นวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม จังหวัดตราด
รองประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้แทนกรมควบคุมโรค
ผู้แทนกรมควบคุมโรค
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
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