












“จงรัก ภักดี มีควา มซื่อสัตย์ กล้ายืน หยัดใน สิ่งที่ถูกต้อง ครองป ระโย ชน์ส่วนร วม 
ร่วมม ุ่งผลสัมฤทธิ์ คิด ป ฏิบัติอ ย่างเป็นธร รม ด ารงตนเป็น แบบอย่างท ี่ดี”



“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การด ารงอยู่อย่างมั่นคง

ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ”





“สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการด ารงชีวิต

สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข

ในประ เทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

อย่างยั่งยืน”



“

มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม

ในสังคมไทย

สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมอื

ในการส่งเสริมคุณธรรม

ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
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แรงบันดาลใจ1

จิตส านึก2

จินตนาการ3
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คุณธรรม
จริยธรรม

ศรัทธา



“

วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม

ในสังคมไทย

สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

ในการส่งเสริมคณุธรรม

ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
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เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

คุณธรรมน าการพัฒนาตน คน งานอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

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

จริยธรรม
4. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม



วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์น้ีใหค้วามส าคัญกับการวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันการศึกษา ส่วนราชกา ร

ใชว้ัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และกิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นฐ าน

ในการเสริมสรา้งคุณธรรมโดยส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขมีจิตส านึกของความซ่ือสัตยสุ์จริต วินัย ความรบัผิดชอบ 

ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การแยก

เรื่องส่วนตวัออกจากต าแหน่งหนา้ที่..และยึดถือประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส์่วนตวั

ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ..เน้นจริยธรรมสากล

ของความเป็นมนุษย์..เป็นคุณธรรมเชิงสมัพทัธ์ท่ีเป็นขอ้หา้มและขอ้ควรท า ยึดความถูกตอ้งของส่วนรวม เพื่อใชเ้ป็น

บรรทดัฐานในการประพฤติปฏิบติัตนในการด ารงชีวติ ประกอบสมัมาอาชีพ และอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์



สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์น้ีใหค้วามส าคัญกับการสรา้งและพัฒนาหน่วยงานใหเ้ป็นองค์กรคุณธรรม ./.โรงพยาบาลคุณธรรม 

สรา้งผูน้ าหน่วยงานและสรา้งเสริมแกนน าแบบอย่างในการบริหารท่ีเน้นการพฒันาองคก์รคุณธรรมอย่า งมีส่วนร่วม 

สร้า ง ที มแกนน า แบบกัลยาณมิ ต ร เพื่ อ ขับ เ ค ล่ื อนการ เส ริมสร้า ง อ งค์ก ร คุณธรรม  และการพัฒนา

องคค์วามรูด้า้นการพฒันาคุณธรรม องคก์รคุณธรรม และทกัษะการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล



ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริม
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ น้ี ใ ห้ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ท่ี ดี ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม

การส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม พัฒนาความเขม้แข็งของเครือข่าย

และการขยายความร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืน.ๆ รวมถึงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นองคก์รคุณธรรม ./.โรงพยาบาล

คุณธรรมทั้งบุคคลหน่วยงานต้นแบบ องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู ้ การพัฒนาและการเข้าถึงข้อ มูล

อยา่งเป็นระบบ



“รับท ราบ รายงา นผลก ารด าเนินงา นตามข ้อสั่งการ นายก รัฐม นตรี : 
แนว ทางก ารสร้า งความเข้ม แข็งของบวร เพื่อค วามมั่น คง มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
ของ ชุมชนค ุณธรร มน้อม น าหลักป รัชญาข องเศรษฐ กิจพ อเพียง 
แล ะให้กระท รวงมหาดไทย กระท รวงวัฒนธรรม  ส านัก งาน
พระ พุทธศา สนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร ่งด าเนินก าร
ส าร วจควา มพร้อมข องสถานท ี่และสิ่งอ านวยความสะดวกต ่าง ๆ 
และด าเนินการจัดหาหรือปรับปรุงให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายผล
กา รขับ เค ลื่อนแนวทางก ารสร้างควา มเข้ม แข็งของ “บ ว ร” ต่อไ ป”

มติคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562



พันธกิจ

พีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมหลักการขับเคลื่อน

ใช ้ บวร (บา้น-ชุมชน / วดั-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สว่นราชการ)

เป็นพลงัขบัเคล่ือน ชุมชนคณุธรรม

ยดึขอ้ปฏิบตัิหลกั 3 ประการ คือ ปฏิบตัิตามหลกัธรรม

ทางศาสนา นอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด ารงชีวิต

ตามวิถีวฒันธรรมไทย มาเป็นหลกัในการพฒันาคณุภาพชีวิต



พันธกิจ

พีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมหลักการขับเคลื่อน

ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงของชาติ ใน 3 สถาบนัหลกั คือ ชาติ ศาสนา 

และพระมหากษตัริย ์เป็นพลงัน าพาชาติกา้วสูค่วามมัน่คงและยัง่ยืน

สรา้งสงัคมคณุธรรม ดว้ยการพฒันาคน / ครอบครวั / ชุมชน 

องคก์รใหมี้คณุธรรม



พันธกิจ

บ ว รกระบวนการขับเคลื่อน

ด าเนินการตามตวัช้ีวัดและเกณฑก์ารประเมินชุมชนคุณธรรม 9 ขั้นตอน ตามแผนแม่บท

สง่เสริมคณุธรรมแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

สรา้งความเขม้แข็งของ “บวร” (บา้น-ชุมชน / วดั-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สว่นราชการ) 

เป็นกลไกการท างานที่ส  าคญัของชุมชนคณุธรรม โดยใชก้ลไก บวร ขบัเคล่ือนการพฒันา

ชุมชน ใหเ้ป็นแหล่งกระจายขอ้มูลข่าวสารและนโยบายตา่ง ๆ ของรฐับาลไปสูป่ระชาชน

อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ตลอดถึงเป็นศูนยก์ลางการบูรณาการการท างาน โครงการ 

กิจกรรมตา่ง ๆ ของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน



ชมรมจริยธรรมแนวทางการขับเคลื่อน

2 5 6 4

ขบัเคล่ือนชมรมจริยธรรม

องคก์รคณุธรรมตน้แบบ



ชมรมจริยธรรมเป้าหมายการขับเคลื่อน

2 5 6 4

สสจ. รพศ. รพท. สสอ. รพช.

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา





กระบวนการพัฒนาคุณธรรม

จังหวัดชุมชนองค์กร อ าเภอ
คุณธรรม

ระดบัส่งเสริมคุณธรรม

ระดบัคุณธรรม 

ระดบัคุณธรรมตน้แบบ 

1. เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชน

จนเป็นท่ีประจกัษ ์

2. มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั คือ ประเทศชาติมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

ประชาชนมีความสุขบนพ้ืนฐานของความพอเพียง

และสมานฉนัทร์วมไทยเป็นหน่ึงเดียว



ชมรมจริยธรรมความหมาย

เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน

ขององค์กร./.หน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมัน่

ด  าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองคก์รมีการบริหารจดัการ

องคก์ร./.หน่วยงานตามหลกัธรรมาภิบาลและเป็นองคก์ร

ที่มีสว่นรว่มในการสรา้งสงัคมคุณธรรม



ชมรมจริยธรรมเป้าหมาย

มีบทบาทและสามารถสรา้งคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริม

ใหค้นในองคก์รมีทศันคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบตัิ

ที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ ดี

เหมาะกับสังคมไทยมาก ข้ึน และองค์กรมีคุณค่า

และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ 

เน่ืองจากสมาชิกขององคก์รมีคณุธรรมมากข้ึน



ชมรมจริยธรรมองค์ประกอบ

มีการบริหารจัดการองค์กร

ตามหลกัคุณธรรม ธรรมาภิบาล

หรือหลักการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี

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

ในองคก์ร ยึดมัน่คุณธรรมเป็นฐาน

ในการปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิต

ในครอบครวัและชุมชน

ร่วมรณรงคส์่งเสริมคุณธรรมใหก้ับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ าย

ขององคก์รคณุธรรม



ระดับการขับเคลื่อนคุณธรรม

องคก์รท่ีแสดงเจตนารมณจ์ะพฒันาเป็นองคก์รคุณธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมาย

ในการพฒันาคุณธรรม มีแผนการด าเนินการพฒันาองคก์รคุณธรรม มีการจดักลไก มีผูร้บัผิดชอบ 

มีการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม ซ่ึงผลการด าเนินงานอาจเกิดข้ึนบางสว่น แตผ่ลการเปลี่ยนแปลง

เชิงพฤตกิรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมท่ีลดลง อาจยงัไม่เห็นผลชดัเจน

ระดับที่ 1
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ระดับที่ 2
องค์กรคุณธรรม 

องคก์รสง่เสริมคณุธรรมที่มกระบวนการพฒันาองคก์รคณุธรรมที่ไดม้าตรฐานขององคก์ร

สง่เสริมคณุธรรม และมีการจดัระบบภายในองคก์รท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาองคก์รคณุธรรม 

และมีการบริหารจดัการใหส้ามารถบรรลตุามเป้าหมายที่วางไว ้ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงพฤตกิรรมของคนในองคก์ร และสง่ผลกระทบใหก้ารท าความดีเพ่ิมข้ึน ปัญหาเชิงคณุธรรม

ลดลง และมีแนวโนม้จะเกิดการพฒันาที่ตอ่เน่ือง เกิดความยัง่ยนืได้

ระดับที่ 3
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

องคก์รคณุธรรมท่ีด าเนินการประสบความส าเร็จ ทั้งในกระบวนการพฒันาและการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของคนท่ีสะทอ้นการมีคุณธรรม คนมีความสุข องคก์รมีคุณภาพและคุณธรรม

เชิงประจกัษ ์มีองคค์วามรูส้ามารถถ่ายทอดและเป็นแหลง่เรียนรู ้ใหก้บัองคก์รต่าง ๆ ได้



เป้าหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ



หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ระเบิด

จากข้างใน

ท าแบบ

องค์รวม

ท าตาม

หลักความจริง
การมีส่วนร่วม

ท าความดี

เพื่อความดี



กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ท ำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน 
ค้นหำควำมจริงขององค์กร

ตั้งเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ก ำหนดวิธีกำรและกลไกในกำรปฏิบัติงำน

ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต

ถอดบทเรียนเพื่อสร้ำงควำมรู้

สร้ำงกิจกรรมชื่นชมยกย่อง

สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม

ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ

1
2

3
4

5
6

7
8

9



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

องค์กรคุณธรรม

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

มี 

Know How

ขยายผล

- คนมีความสุข

- องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์

- มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอด

และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบ

ความส าเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนา

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน

องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการ

พัฒนาองค์กรคุณธรรม

องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และด าเนินการ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

คนเปลี่ยน
- เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน

ในองค์กร และส่งผลกระทบให้ความดีเพิ่มขึ้น

- ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม

จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้

โครงสร้าง

พร้อม

ผลการด าเนินงานเกิดขึ้น เพียงบางส่วน 

แต่ผลการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน 

หรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลง อาจไม่ชัดเจน











คุณธรรม ไม่ใช่การท่องจ า  แต่ต้องฝึกฝนจนเป็นพฤตินิสัย

5% ท่องจ  า 

30% Learning by Doing ลงมือปฏิบตั ิแตป่ฏิบตัิ

แบบสรา้งภาพ เป็น Event ปฏิบตัไิม่ตอ่เน่ือง

50% เม่ือท าจนเป็นกิจวตัร และเป็นวิถีชีวิต

พลังจะเพ่ิมขึ้น

พลังจะเพ่ิมขึ้น

70%
ท าจากวิถีชีวิต เป็นพฤตนิิสยั

พลังจะเพ่ิมขึ้น



ท าได้

ไดท้  า

ขยายผล

คณุธรรม ไม่ใช่การท่องจ  า  แตต่อ้งฝึกฝนเป็นพฤตนิิสยั

กับการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ 2 ระบบ



Routine to ResearchR

2

R



การก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมของชมรมจริยธรรม

ก ำหนดคุณธรรม
เป้ำหมำย
ปัญหำที่อยำกแก้
และควำมดี
ที่อยำกท ำ

ก ำหนดแผน
กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม 
ระยะเวลำ 1 
ปีงบประมำณ

ก ำหนดกิจกรรม
ของชมรมจริยธรรม
ตำมแผน
กำรด ำเนินงำน

จัดส่งผล
กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม
ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด





ชมรมจริยธรรมเป้าหมายการขับเคลื่อน

2 5 6 4

สสจ. รพศ. รพท. สสอ. รพช.

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา



ชมรมจริยธรรม ด าเนินการ ดังนี้

1. ยืนยัน / แก้ไข ข้อมูลการด าเนินงานชมรมจริยธรรม ได้แก่
1.1 จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
1.2 แจ้งยืนยัน / แก้ไข ข้อมูลชมรมจริยธรรม ฯ ตามลิงก์ย่อ https://forms.gle/ 

fUwiWPenDsBrJpRV8 หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแบบฟอร์มที่ 1
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน   

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแบบฟอร์มที่ 2
4. จัดท าแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแบบฟอร์มที่ 3



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม มุ่งเน้น

1. สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน

2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2560
4. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
5. ส่งเสริมคุณธรรมประจ าชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

และก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจากคุณธรรมประจ าชาติ เพื่อขับเคลื่อน



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม มุ่งเน้น

6. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และด ารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมไทย

7. มุ่งเน้นการน าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเช่น การประชุม การอบรม สัมมนา 
ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

8. สร้างและขยายเครือข่ายหน่วยงานคุณธรรม โดยก าหนดแนวทางและสร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของเครือข่ายและขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”            
(บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ)



ที่ แบบฟอร์ม เรื่อง ก าหนดจัดส่ง
1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ 

(จัดส่งค าสั่ง ฯ ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
16 พฤศจิกายน 2563

2 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 พฤศจิกายน 2563

3 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน 
- 16 มีนาคม 2564
รอบ 12 เดือน 
- 15 กันยายน 2564

4 แบบฟอร์มที่ 3 ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน 
- 16 มีนาคม 2564
รอบ 12 เดือน 
- 15 กันยายน 2564

สรุปแบบฟอร์มการด าเนินงานชมรมจริยธรรม และก าหนดจัดส่ง

หมายเหต ุ: ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ของ “ชมรมจริยธรรม” ตามแบบฟอรม์ที่ศูนยป์ฏิบตักิารตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด เทา่นั้น 



การประเมินตนเองของชมรมจริยธรรม

3. มีแผนด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และผู้รับผิดชอบ
2. ก าหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” ความดีที่อยากท า”
1. ประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) ร่วมกัน

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

9. มีแผนด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และผู้รับผิดชอบ
8. เพิ่มมิติศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/วิถีวัฒนธรรม
7. มีผลส าเร็จตามแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



Sense of purpose
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ถือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ภายใน ต้ังแต่ระดับจุลภาค สู่ระดับมหภาค โดยใช้แนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” 
ร่วมกับกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) ในพื้นที่ 
อันจะน าไปสู่ความมั่นคง สงบสุขของสังคม ด้วยมิติทางศาสนาความมั่งคั่ง เข้มแข็ง 
ของประชาชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน









 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 10 กันยายน 2563 
หัวข้อ: งานนำเสนอ (PowerPoint) การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 งานนำเสนอ (PowerPoint) การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
 สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 วันท่ี  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
  

 


