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กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
ชื่อกิจกรรม : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 256๓ โรงพยาบาลสบเมย 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 19 ธันวาคม 256๒ 

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมสบเมยรวมใจ  โรงพยาบาลสบเมย 

หน่วยงานผู้จัด : ชมรมโรงพยาบาลคุณธรรม 

จุดมุ่งหมาย :  

เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลสบเมยมีความตระหนัก และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และมีจิตส านึกในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความโปร่งใส  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล มุ่งมั่นสร้าง
และรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถตามค่านิยมในการบริหารงาน           
6 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้  โปร่งใส  มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ
ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข           
(MOPH Code of Conduct)       

วัตถุประสงค ์:  

1. เพ่ือบุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เลือกปฏิบัติในการ
บริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสบเมย จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และไม่ทนต่อพฤติกรรม
การทุจริต (Zero Tolerance) 

3. เพ่ือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสบเมย จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ 

4. เพ่ือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสบเมย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื้อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

ผลงานหรือผลผลิต : 

1. บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติในการ
บริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสบเมย จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และไม่ทนต่อพฤติกรรม
การทุจริต (Zero Tolerance) 

3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสบเมย จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ 

 



4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถตามค่านิยมในการบริหารงาน           
6 ประการ อันได้แก่ ซื้อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของ
งาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

ลักษณะกิจกรรม : ร่วมกันกล่าวและแสดงเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบเมยร่วมกัน 

จ านวนเป้าหมาย : บุคลากรโรงพยาบาลสบเมย จ านวน 124 คน 

วิทยากร :  - 

งบประมาณ :  - 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม :  1 ตุลาคม พ.ศ.256๒ – 31 มีนาคม พ.ศ.256๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสบเมย 
 

 

     (นายปวีณ  จันทน์ผา) 

ประธานชมรมโรงพยาบาลคุณธรรม 

ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

(นายจักรี  คมสาคร) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

     ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
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กระทรวงสาธารณสุข 

MOPH 
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ค ำน ำ 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง 
และมีทิศทางเดียวกัน น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุข 
และประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทย 4.0 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและ 
คนในชาติให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ” สร้าง “สังคมคุณธรรม 
องค์กรคุณธรรม และโรงพยำบำลคุณธรรม” 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) บรรลุผล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ร่วมสร้าง
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมประจ าชาติ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 1 

1.1 ความเป็นมา 
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยึดกรอบ

แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิด  
การบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ 
การบริหารความเสี่ยงที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย มีจริยธรรมและคุณธรรม 
3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะและ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  าและขับเคลื่อน  
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6) ยึดหลัก  
การน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั ง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดท า 
แผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ.  2559 -2564) โดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย ร่วมด าเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทาง
ประชารัฐ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด “คุณธรรมน าการ
พัฒนา”พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) โดย 
ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” จาก 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 และหลักธรรมของศาสนา ควบคู่กับ  
ระบบเศรษฐกิจเกิดความม่ังคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รัฐบาลมุ่งหวังที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานเชื่อม

บทน า 
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ร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ด้วย “ปัญญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุลด้วยการสร้างคนไทยเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ” สร้างสังคมไทย
เป็น “สังคมที่เกื อกูลและแบ่งปัน” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
กันเอง ค านึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็น คนดี คนเก่ง  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) จัดท าขึ น 
บนพื นฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยร่วม
ออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
และคุณธรรม ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือท า
ตั งแต่วันนี  โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนค านึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่ งที่ดีกว่า  
ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างระบบคุณธรรมของ
กระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้ค่านิยมของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” 
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ขับเคลื่อนคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 

คุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

1. มีความพอประมาณ
พอควร พอดี พออยู่  
พอกิน มีความสงบ 

1. มีระเบียบ 
และจริยธรรม ปฏิบัติตน 
ตามหน้าที่ของพลเมืองดี  

1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น
ยืนหยัดในการรักษา 
ความจริง ความถูกต้อง  
ความเป็นธรรม 

1. ให้เสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือส่วนรวม  
ลงมือท าด้วยความรัก 
ความสามัคคี 

2. ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบัติตนตามกติกา
ขององค์กรและสังคม 
ที่ก าหนด 

2. ไม่สนับสนุน  
ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม 
และต่อต้านการทุจริต 
ด้วยความกล้าหาญ 

2. ท าความดีเพ่ือความดี
เอื ออาทรต่อคน / สังคม 
โดยมิได้หวังผลตอบแทน 

3. มีเหตุผล ใช้ความรู้
อย่างรอบคอบ รอบด้าน 
ค านึงถึงความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ น  

3. ปฏิบัติตามกฎกติกา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3. ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน
อย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

3. กตัญญูรู้คุณ 
ต่อแผ่นดินที่เกิด 
และผู้มีพระคุณ 

4. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  
รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

4. เคารพต่อกฎหมาย 4. ขับเคลื่อนสังคม 
สู่ความดีงามและมี 
ธรรมาภิบาลด้วยการพูด 
การกระท า  
และการปฏิบัติหน้าที่ 

4. ไม่นิ่งดูดายต่อ 
การช่วยเหลือเกื อกูล
สังคมและผู้คน 
จนเป็นนิสัย 
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ขับเคลื่อนค่านิยมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
 

Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด อย่างมีสติ  
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

People Centered ยึดประชาชนเป็นที่ตั ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 

Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ 
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืน
แก้ปัญหาในยามคับขัน 
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1.2 เป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) 
  (1) ระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 (2) เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม และบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ิมมากขึ น 
 (3) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ ค่านิยม
หลัก MOPH เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 
ด ารงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 (4) กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรมแก่หน่วยงานอื่น 
 
1.3 ตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) 
  แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ตัวชี วัดระยะสั น และตัวชี วัดระยะปานกลาง ดังนี  
 1.3.1 ระยะสั้น ก าหนดกรอบเวลา ปี 2560-2561 (1 ปี) 
   (1)  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
   (2)  ทุกหน่วยงานมีผู้ รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
   (3)  ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
   (4)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90 
 1.3.2 ระยะปานกลาง ก าหนดกรอบเวลา ปี 2560-2564 (5 ปี) 
   (1)  พัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริม
คุณธรรม เพ่ิมมากขึ นร้อยละ 10  
   (2)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90  
   (3)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม ร้อยละ 100  
   (4)  บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ น ร้อยละ 80 
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1.4 หลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
 (พ.ศ. 2560-2564) 

  (1)  ด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -
2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดบัหน่วยงาน 
  (2)  เน้นสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างสังคมเกื อกูลและแบ่งปัน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  (3)  เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖๐ 
  (4)  เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  (6)  เน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
  (7)  เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมตามภารกิจ  
(ตามเกณฑ์การประเมิน) 
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ส่วนที่ 2 

2.1 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
สู่การปฏิบัติ จะต้องอาศัยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  

1) จัดท าค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน (ตาม
แบบฟอร์มท่ี 1) 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานบูรณาการท างานร่วมกับแผนอ่ืนๆ
เชื่อมโยงกับแผนงานตามภารกิจของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามบริบทของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) 
มุ่งเน้น

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
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   (1) สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
   (2) เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖๐ 
   (3) เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
   (4) เน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
   (5) เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมตามภารกิจ  
(ตามเกณฑ์การประเมิน) 
 
  หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มท่ี 2 ส่วนราชการระดับกรม 
     2. แบบฟอร์มที่ 3 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
 
 3) ติดตามผลประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
(ตามแบบฟอร์มท่ี 4) ด าเนินการทุกปีรวม 5 ปี 
 4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรม  ระดับหน่วยงาน  
(ตามแบบฟอร์มท่ี 5)  
 5) รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามแบบฟอร์มที่ 6)  
 
 เป็นไปตามแผนผังการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 
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แผนผังการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ระดับปฏิบัติการ 

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข  
2. คณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน 

 

แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 

จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมระดับหน่วยงาน 
บูรณาการท างานร่วมกับแผนอื่นๆ เช่ือมโยงกับแผนงานตามภารกิจของหนว่ยงาน 

และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามบริบทของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 2 และ 3) 
 

การขับเคลื่อน 
 ด าเนินการตามแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับ 

หน่วยงาน 
 เน้นสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-

2579) 
 เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา ในปี ๒๕๖๐ 
 เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 เน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน  
 เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมตามภารกิจ (ตามเกณฑ์การประเมิน) 

 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
 

คณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 

คณะรัฐมนตรี 

ติดตามผลและรายงานผล 
 ติดตามผลประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4) ด าเนินการทุกปีรวม 5 ปี 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 5)  
 รายละเอียดหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามแบบฟอร์มที่ 6)  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
ระดับนโยบาย  

1. คณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
3. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมใน 
   สังคมไทย 

7 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
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2.2 แบบฟอร์มประกอบการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๔) 
 
 จ าแนกเป็น 
 1. แบบฟอร์มที่ ๑-6  
 2. เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม  
ดังตาราง  
 

ล าดับที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์มที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงาน (ค าสั่งตัวอย่าง) 
 

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข (สป.) 
2. ส่วนราชการระดับกรม 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกรม ... ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 

ส่วนราชการระดับกรม 

แบบฟอร์มที่ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในสังกัดส านักงานปลัด- 
กระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มที่ 4 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564  
(ทุกปี รวม 5 ปี) 

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข (สป.) 
2. ส่วนราชการระดับกรม 

แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-
2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข (สป.) 
2. ส่วนราชการระดับกรม 

แบบฟอร์มที่ 6 รายละเอียดขององค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถาบันพระบรมราชชนก 
แก้วกัลยาสิกขาลัย 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
 

สถาบันพระบรมราชชนก 
แก้วกัลยาสิกขาลัย 
 

 
 
สามารถเรียกดูเอกสารแบบฟอร์มที่ 1-6 และเกณฑ์การประเมินได้ที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข www.stopcorruption.moph.go.th 
เมนูแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
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ตัวอย่าง 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม   
     ระดับหน่วยงาน 
 
 

ค าสั่ง ............(ชื่อองค์กร หน่วยงาน) 
ที่................/๒๕60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจดัท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิคุณธรรม หน่วยงาน (ช่ือองค์กร หน่วยงาน)  
 
 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และ
กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) นั้น 

ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน (ช่ือองค์กร หน่วยงาน) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน
 (ช่ือองค์กร หน่วยงาน) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
 ๑.๑ ........................................................................................... ประธานคณะท างาน 
 ๑.๒ ........................................................................................... รองประธานคณะท างาน 
 ๑.๓ ........................................................................................... คณะท างาน 
 ๑.๔ ............................................................................................ คณะท างาน 
 ๑.๕ .............................................................................. ............ คณะท างาน 
 ๑.6 เจ้าหน้าท่ีองค์กร หน่วยงาน .    คณะท างานและเลขานุการ 
 ๑.7 เจ้าหน้าท่ีองค์กร หน่วยงาน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.8 เจ้าหน้าท่ีองค์กร หน่วยงาน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. อ านาจหน้าท่ี 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

ภายในองค์กรหน่วยงาน กับทั้งกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน ( ช่ือองค์กร  หน่วยงาน ) และด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน (ช่ือองค์กร หน่วยงาน) ให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน  

 2.3 ด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายพร้อมทั้งรายงาน
ผลต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่...................เดือน................................พ.ศ...................... 

.............................................. 
(................................................) 

ผู้บริหารของ......................(ช่ือองค์กร หน่วยงาน) 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับกรม ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- 
   2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 

 
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................โทร..................................................................................... 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐ 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย จ านวนประชาชนเป้าหมาย 

1.     
2.     
3.    
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ....................................โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปี ๒๕๖๐ รวม..................................บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน ..................................บาท 
 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน...............................บาท 

เป้าหมายในปี ๒๕๖๐  
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี

จ านวนรวม……..คน 
 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม………………….แห่ง 
 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์………………….แห่ง 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…………….คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ต้นแบบในเครือข่าย รวม ..........แห่ง 
  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ......................เดือน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน 

 ………………………….. 
 …………………………….. 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๕๙) 

ไตรมาส๒ 
(ม.ค.-ม.ีค.๖๐) 

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๐) 

๑)ยุทธศาสตร์........ 
  ๑.๑  โครงการ/ 
กิจกรรม...... 

          

๒)ยุทธศาสตร์........ 
  2.๑  โครงการ/
กิจกรรม ....... 

          

๓)ยุทธศาสตร์........ 
  3.๑  โครงการ/ 
กิจกรรม....... 

          

รวม           
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แบบฟอร์มที่ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน (ในสังกัด สป.) ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 

 
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................โทร..................................................................................... 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
ที่รับผิดชอบโครงการใน
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐ 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย จ านวนประชาชนเป้าหมาย 

1.     
2.     
3.    
 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ....................................โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปี ๒๕๖๐ รวม..................................บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน ..................................บาท 
 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน...............................บาท 

เป้าหมายในปี ๒๕๖๐  
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี

จ านวนรวม……..คน 
 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม………………….แห่ง 
 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์………………….แห่ง 
 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…………….คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ต้นแบบในเครือข่าย รวม ..........แห่ง 
  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ......................เดือน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน 

 ………………………….. 
 …………………………….. 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๕๙) 

ไตรมาส๒ 
(ม.ค.-ม.ีค.๖๐) 

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๐) 

๑)ยุทธศาสตร์........ 
  ๑.๑  โครงการ/ 
กิจกรรม...... 

          

๒)ยุทธศาสตร์........ 
  2.๑  โครงการ/
กิจกรรม ....... 

          

๓)ยุทธศาสตร์........ 
  3.๑  โครงการ/ 
กิจกรรม....... 

          

รวม           
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แบบฟอร์มที่ 4 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 
 
 
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................โทร...................................................................... ...............
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ ๒๕๖๐ ....................................โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ ๒๕๖๐ รวม ..................................... บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน ..................................บาท 
 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน...............................บาท 

 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ ล ก า ร
ด าเนินการ ผลลพัธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลพัธ ์

เชิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๙) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๐) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๐) 

๑          
๒          
๓          
๔          
๕          
 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงานจ านวนชุมชน 
 ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงานในปี ๒๕๖๐ 

 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมี
จ านวนรวม……..คน 

 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม………………….แห่ง 

 จ านวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์………………….แห่ง 

 จ านวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…………..คน 
 จ านวนองค์กรคุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ต้นแบบในเครือข่าย รวม ..........แห่ง 

 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ......................เดือน 
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แบบฟอร์มท่ี 5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564 (ทุกปี รวม 5 ปี) 
 
 
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................สถานท่ีต้ัง........................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.....................................................................โทร..................................................................................... 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-2564  
(ทุกปี รวม 5 ปี) 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 มี/ท า ไม่มี/ไม่ท า    

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน 
.... 

     

2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
หน่วยงาน .... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 (ทุกปีรวม 5 ปี) 

     

3. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน .... ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ทกุปรีวม 
5 ปี) ให้แก่บุคลากรและเครือข่าย  

     

4. มีการก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ โดย
สอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม (ยึด
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวถิีวัฒนธรรมไทย) ลง
ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานใน
สังกัด ตามความเหมาะสม 

     

5. มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคีเครือข่าย ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม
คุณธรรม เพิ่มมากขึ้น 

     

6. มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด  

     

7. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด ได้รับ
การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

     

8. มีหน่วยงาน/องค์กรในเครือข่าย ให้
ความส าคัญกับการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

     

9. มีหน่วยงานในเครือข่าย ให้การสนับสนุน
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

     

10. มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
ในสังกัด เข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

     

11. มีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
หน่วยงานคุณธรรม/โรรงพยาบาลคตุณธรรม
ต้นแบบ  
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แบบฟอร์มท่ี 6 รายละเอียดของหน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมในสังกัด……………………… 
 
 
จ านวนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมในเครือข่าย   รวม.........................แห่ง   
 

รายช่ือชุมชนคุณธรรม   
องค์กร/หน่วยงานคุณธรรม 

สถานที่ต้ัง 
(ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หน่วยงาน/กรม 
ท่ีรับผิดชอบ 

ความโดดเด่น ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินระดับ 

ยึดมั่นใน       
หลักธรรมศาสนา 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด ารงชีวิตตาม 
วิถีวัฒนธรรมไทย 

คะแนน ระดับ 

๑.         
๒.         
๓.         
…………..        
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เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคณุธรรม 
 
โดยประเมินตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเปน็หน่วยงานคุณธรรม  

(ของสถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสกิขาลัย) 
 

 หน่วยงานคุณธรรม หมายถึง หน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยดั  
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคณุค่าของผูร้ับบริการ และบุคคลอื่น ปฏิบตัิงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน มีขั้นตอนการด าเนินการตามระดับความส าเรจ็ ๕ ขั้นตอน 

 โดยมุ่งเน้น 

 ๑. นโยบายของผู้น าองค์กร 

 ๒. การประกาศอัตลักษณ ์

 ๓. มีแผนและการด าเนินการตามแผน 

 ๔. มีการติดตามประเมินผล 

 ๕. มีการสรุปและวเิคราะห์ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความส าเรจ็ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 
เง่ือนไข : รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ผู้น าของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายด าเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม”และประชุมชี้แจงนโยบายใหบุ้คลากรทุก
คนในหน่วยงานเข้าใจ 

๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม”  
- คณะกรรมการหรือคณะท างานรว่มกันวางแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 

- ก าหนดอัตลักษณ์และจดัท าโครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

- มีส่วนร่วม โดยใช้ ค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการก าหนดอัตลักษณ ์

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม  
๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 
๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”รอบ ๖ เดือน 
๕ - สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน 

- สรุปและวเิคราะห์ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นข้อมลูในการพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 

ในปีต่อไป 
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เง่ือนไข: แนวทางการประเมินผล  
- การประเมินรอบ ๖ เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

     (ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
คะแนน 

๑ ผู้น าของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายด าเนินการ“หน่วยงาน
คุณธรรม”และประชุมช้ีแจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานเข้าใจ 

๑.นโยบายที่เป็นลายลักษณ ์

อักษร 

๒.รายงานการประชุมช้ีแจง 
และภาพถ่าย 

๑ 

๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
การด าเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม”  

(๐.๕ คะแนน) 
- คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะท างานร่วมกันวางแผน
พัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” 
(๐.๕ คะแนน) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดอัตลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานมีส่วนร่วม โดยใช้ ค่านิยมองค์กรMOPH เป็นแนวทาง
ในการก าหนดอัตลักษณ์ 
(๐.๕ คะแนน) 
 
-  จัดท าโครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุก
คนในหน่วยงานมีส่วนร่วม  
(๐.๕ คะแนน) 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ
หรือคณะท างานฯ 

 
-แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม/รายงานการ
ประชุม 

-รายงานการประชุม/ประเด็นอัต
ลักษณ์ร่วม 

(คุณธรรมร่วม) ที่บุคลากร 

ทุกคนร่วมก าหนดและยึดถือปฏิบัติ 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรมและส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
ตามอัตลักษณ์ร่วมที่ก าหนด เช่น การ
ก าหนดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน 
การช่ืนชมยินดี  การให้รางวัล การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน เป็นต้น 

2 

๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
เช่น  โครงการฯ รายงาน ภาพถ่าย
กิจกรรม ฯลฯ 

2 

 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ - ขั้นตอนที ่๒ - ขั้นตอนที่๓ 

 
 
 
 
 
 



 19 

- การประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
  (ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน–๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/ หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

๑ ผู้น าของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายด าเนินการ
“หน่วยงานคุณธรรม”และประชุมช้ีแจงนโยบายให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ 

๑.นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒.รายงานการประชุมช้ีแจงและภาพถ่าย 
๑ 

๒ - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะท างาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ 

“หน่วยงานคุณธรรม” (๐.๒๕ คะแนน) 
- คณะกรรมการหรือคณะท างานร่วมกันวางแผน
พัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”(๐.๒๕ คะแนน) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดอัตลักษณ์โดยบุคลากร
ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยใช้ ค่านิยมองค์กร
MOPH เป็นแนวทางในการก าหนด 

อัตลักษณ์ (๐.๒๕ คะแนน) 
-  จัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานมีส่วนร่วม (๐.๒๕ คะแนน) 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการหรือ
คณะท างานฯ 
-แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาหนว่ยงานคณุธรรม/
รายงานการประชุม 

-รายงานการประชุม/ประเด็นอัตลักษณ์ร่วม 
(คุณธรรมร่วม) ที่บุคลากรทุกคนร่วมก าหนดและ
ยึดถือปฏิบัต ิ

-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้
บรรลเุป้าหมายตามอัตลักษณ์ร่วมที่ก าหนด 
เช่น การก าหนดกิจกรรมที่มคีวามต่อเนื่อง
และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน 
การชื่นชมยินดี  การให้รางวลั การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน เปน็ต้น 

1 

๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม” เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม เช่น
โครงการฯ  ภาพถ่ายกิจกรรม รายงาน ฯลฯ 

1 

๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
“หน่วยงานคุณธรรม” รอบ ๖ เดอืน 

เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับผลการประเมิน
กิจกรรม/โครงการตามแผนฯที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ที่ก าหนด เช่น  ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ  ผลการประเมิน
ความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน  
บทสัมภาษณ์ผู้มารับบริการ และบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1 

๕ - สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดอืน 

- วิเคราะหผ์ลการด าเนินการเป็นข้อมูลในการพัฒนา
“หน่วยงานคุณธรรม” ในปีต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับสรุปผลบท
วิเคราะหผ์ลการด าเนินการ ปัจจัยที่ท าให้
ส าเรจ็ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางใน
การด าเนินการต่อไป หรือรายงานการถอด
บทเรียน หรือรายงานการวิจยั เอกสาร 
หลักฐานที่บ่งบอกถึงความต่อเนื่องของ
กระบวนการพัฒนาการเรยีนรู ้

1 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ขั้นตอนที่  ๑ ขั้นตอน ๒ ขั้นตอนที๓่ ขั้นตอนที่ ๔ ตอนท่ี  ๕ 
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สามารถเรียกดเูอกสารแบบฟอร์มที่ 1-5 และเกณฑ์การประเมินได้ที ่
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
เมนแูผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564)  



MOPH พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา 

ศูนยป์ฏิบติัการตอ่ตา้นการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



(ร่าง) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 2560 หน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

(MoPH Code of Conduct) 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กันยายน 2560 



 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) หน้า ก 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา  

พญ.มยุรา กุสุมภ์   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.โสภณ เมฆธน       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

นายมนูญ สรรค์คุณากร    ท่ีปรึกษาการจัดท าและขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ก าลังคน 

ด้านสุขภาพ  

 

กองบรรณาธิการ  

ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี     รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

นางธิติภัทร คูหา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด   เจ้าหน้าท่ีบริการด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์      

ก าลังคนด้านสาธารณสุข 

  



 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) หน้า ข 

ค าน า 

 

นอกจากค่านิยมองค์กร (Core Value: MOPH) ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรท่ีดีแล้ว บุคลากรทุกคนก็เป็นผู้ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าพากระทรวงฯ ไปสู่เป้าหมาย

แห่งการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศ การน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักยึดในการตั้งม่ันท างาน และการปฏิบัติตามหลัก

ศีลธรรมและจรรยาบรรณ ก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนดี คนเก่ง 

และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 

จึงถูกจัดท าขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงฯ ได้ใช้เป็นแนวทางความประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไป

ตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎหมาย และค่านิยมองค์กรท่ีมีอยู่ โดยการด าเนินการร่วมกับ

ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันเลือกประเด็นจรรยาบรรณ 

ท่ีน่าจะสามารถน ามาใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีพบบ่อยในบริบทปัจจุบันอันมักเกิดจากความ

ประพฤติหรือการปฏิบัติตนท่ียังไม่เหมาะสมของบุคลากรได้ท้ังหมด 9 ประเด็น จากน้ันจึงใช้หลักของ

การสร้าง Code of Conduct โดยน าประเด็นเหล่าน้ันมาย้ าความส าคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยส านวน

ภาษาเข้าใจง่าย พร้อมท้ังยกตัวอย่างท่ีส่ือให้เข้าใจได้ทันทีว่าส่ิงใดควรท าหรือส่ิงใดควรหลีกเล่ียง และ

เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น จะใช้วิธีหรือหลักการใดในการแก้ไข 

กระทรวงสาธารณสุขหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางไปปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กระทรวงสาธารณสุขน้ี จะสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 

 

 

 

นพ.โสภณ เมฆธน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) หน้า ค 

สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า  

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจกระทรวงสาธารณสุข 2 

ท่ีมา ความส าคัญ และความหมายของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กกระทรวงสาธารณสุข 

3 

กรอบแนวคิดการจัดท าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 5 
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ค่านิยมกระทรวงสาธารณสขุ 

 กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืนได้น้ัน บุคลากรต้องมีค่านิยมเดียวกันเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนภารกิจส าคัญต่าง ๆ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ประกอบด้วย  

 

 

 

Mastery 

เป็นนายตัวเอง 

หม่ันฝึกฝนตนเองใหท้ าในส่ิงท่ีดี มีศักยภาพ  

ยึดม่ันในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการ มีส านึก

รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

 

 

 

Originality 

เร่งสร้างสิ่งใหม ่

สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นส่ิงใหม ่

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ระบบสุขภาพ  

 

 

 

 

People centred 

ใส่ใจประชาชน 

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน  

โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับประชาชน 

โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”  

 

Humility 

ถ่อมตนอ่อนนอ้ม 

มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย  

รับฟังความเห็น  

ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
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กระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ  

ที่รวมพลังสังคม  

เพื่อประชาชนสขุภาพดี 

 

 

พันธกิจ    

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ  

อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

 

 

 ขอบเขต 

หลักปฏิบัติของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขน้ี ให้ใช้กับบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสุขท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ข้าราชการ 

 2. ลูกจ้างประจ า 

 3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 4. พนักงานราชการ 

 5. ลูกจ้างช่ัวคราว 

 6. ลูกจ้างโครงการ 
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ท่ีมา ความส าคัญ และความหมายของแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 “ท าไมต้องมจีรรยาบรรณ” 

 

1. ธรรมชาติของคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

3. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ความเชื่อ 

 

ความรีบเร่ง 
ค านึงถึงสิทธิ 

โดยไม่ตระหนักถึงหน้าที่ 
ศีลธรรมถดถอย 

 

จรรยาบรรณ จึงเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ 

ของคนที่ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง เพื่อรักษาเกียรติ ชื่อเสียง  

และส่งเสริมให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยในการท างาน 

 

 “ความส าคญัของจรรยาบรรณ”  

 

 

เป็นแนวทางให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง   

เหมาะสม  แสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการยอมรับ ศรัทธา  

และความเชื่อมั่นจากผู้ที่ได้พบเห็น 

เพื่อผดุงเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแห่งสถาบัน ความมีมาตรฐาน มีคุณภาพ  

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ความโลภ 

 ความโกรธ 

 ความหลง 

ประชากร 

เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล้อม 

สังคม 
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“ความหมายของจรรยาบรรณ”  

 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม 

คุณธรรมหรืออุดมการณ์ซึ่งเป็นหลักสากลท่ีวิญญูชนท่ัวไปเห็นว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้

ให้ความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี 

สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีภาพลักษณ์ท่ีดี 

เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนส าคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  

การจัดท าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี เป็นไปตามตาม

ความมุ่งหมายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แนวทางฯ น้ีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่งเสริม

พฤติกรรมท่ีดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ด้วยกระบวนการปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ และประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาเลือก

ประเด็นที่พบบ่อยในบริบทปัจจุบัน อันมักเกิดจากความประพฤติหรือการปฏิบัติตนที่ยังไม่เหมาะสม

ของบุคลากร รวม 9 ประเด็น จากน้ัน ใช้หลักของการสร้าง Code of Conduct โดยการน าประเด็น

เหล่าน้ันมาย้ าความส าคัญและอธิบายเพิ่มเติมด้วยส านวนภาษาเข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้ทันที ส่งผล

เชิงบวกให้การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน  

ท้ังน้ี กฎหมาย ระเบียบ หลักการและจรรยาบรรณพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พระบรม

ราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรา 

279 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เกณฑ์จริยธรรมการ

จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพและ

หน่วยงาน ก็ยังคงเป็นหลักส าคัญท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ยังคงต้องยึดถือและ

น าไปปฏิบัติท้ังในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างสม่ าเสมอ 
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กรอบแนวคิดของการจัดท า 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  

(MoPH Code of Conduct) 
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แนวทางปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MoPH Code of Conduct) 
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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MoPH Code of Conduct) 

 

 

 

 

 

1. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

 

 

2. ตรงต่อเวลา  

ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

3. ยึดถอืประโยชน์ส่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

 

 

 

4. ร่วมเป็นหเูป็นตา  

ไม่อดทนตอ่การทจุรติทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

5. เป็นตัวอย่างที่ดดี้านสุขภาพ 

ให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

6. เร่งสร้างสิ่งใหม ่

ใส่ใจเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

7. เข้าถึง พึ่งได้  

ใส่ใจบริการ 

 

 

 

 

8. ใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า  

รักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. รับฟังความเห็นต่าง  

สร้างสัมพันธภาพพีน่้อง 
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ด ารงตนตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

      ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจ าเป็นพื้นฐานท่ีต้องมีความพอมี พอกิน 

พอใช้ของบุคลากร โดยน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  

ท่ีพระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวทางการด ารงชีวิต เพื่อน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิต

อย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในท่ีสุด  

 

นิยาม 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  

 1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไป 

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

การกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

 3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ 

ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 4. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

และความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

 5. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม  

มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

  

1 
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แนวปฏิบัติ 

1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหน้ี เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการบริหาร

จัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน 

3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน  

มีความคิดแบบรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง 

 

 

ตัวอย่าง 1 

 แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการใช้จ่าย

ปกติ เพื่อการออม เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

รวมท้ัง จัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อให้สามารถ

ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพื่อการ 

ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล หลีกเล่ียงการเป็นหน้ีสินท่ี

ไม่จ าเป็น 

ตัวอย่างที ่2   

 พึงร าลึกว่าความพอเพียงเป็นหลักการ

ส าคัญในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรทุกระดับ

ควรยึดถือ 

ตัวอย่าง 3 

 มีทักษะในการใช้เหตุผลในการด ารงชีวิต

และการปฏิบัติงาน มีสติ และข่มใจตนเองไม่ให้ท า

ส่ิงผิด 

ตัวอย่างที ่4 

 ความพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางใน

การแก้ ปัญหา แต่ เป็นหลักการส าคัญท่ีจ ะ

ป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น อันจะเป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ตรงต่อเวลา  

ใช้เวลาให้คุ้มคา่/ประสิทธิภาพ  

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับเร่ืองเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อเวลา  

ซึ่งเป็นหัวใจของกิจการท้ังปวง เป็นเคร่ืองแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็น

คนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เน้ือเช่ือใจได้  

 

นิยาม 

 ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ เร่ือง 

นับตั้งแต่เร่ืองกิจวัตรประจ าวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการท าภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผู้อ่ืน เช่น การเข้าท างาน และเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและ

เลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงท่ีนัดหมายตรงเวลา เป็นต้น  

 

แนวปฏิบัติ 

1. ตรงต่อเวลา โดยเร่ิมงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา
ปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาท่ีใช้ไป  

2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อท าอย่างอ่ืนท่ีมิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้เวลา
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

3. ไม่ละท้ิง ทอดท้ิงงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า 
4. พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

เป็นการทุจริตชนิดหน่ึง  

 

ตัวอยา่ง 1 

 กรณี มีการจัดประ ชุม  ประธานและ

ผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมทันที เม่ือถึง

ก าหนดเวลาประชุม เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ท่ีมาตรงเวลาต้องน่ังรอผู้ไม่ตรงเวลา 

ตัวอย่างที ่2   

 ไม่ใช้เวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจ

ส่วนตัว 

ตัวอย่าง 3 

 มาปฏิบัตกิ่อนหรือตรงเวลา และปฏิบัติงาน 

เต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด 

ตัวอย่างที ่4   

 พัฒนาทักษะ ในการบริหารจัดการ

ตนเองให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเวลาท่ีจ ากัด 
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ยึดถือประโยชนส์่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 

     ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” ไว้เป็น

หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจาก การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้องค์กรและ

ประเทศชาตมีิความเจริญก้าวหน้า 

 

นิยาม 

 ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ

ประโยชน์อันเกิดแก่การจัดท าบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใด

ท่ีเกิดจากการด าเนินการหรือการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็น

ส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการด า เนินการหรือการกระท าน้ัน 

(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2551) 

 ประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็น

นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ

ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีท่ีบุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์

ของส่วนรวม (ส านักงาน ก.พ.) 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ี โดยถือว่าหน้าท่ีท่ีมีต่อราชการและผลประโยชน์
ของประชาชนย่อมส าคัญก่อนเร่ืองส่วนตัวเสมอ 

2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน ส่ิงตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจาก

ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา

ยกเว้นดังน้ี 

1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุน

วิจัยจากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ ส่ิงตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ 

ท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี  

2) เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่าน้ัน 
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3.  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 

เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน 

หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

4. ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือ
หน้าท่ีตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจ

ค านวณเป็นเงินได้ ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน โดยการกระท าตามข้อน้ีรวมถึง

การกระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีโดยตรง แต่กระท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจ

หรือหน้าท่ีน้ันด้วย 

5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 

หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ 

ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

 

 

ตัวอย่าง 1 

 ส่ังใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุผล 

โดยปราศจากการค านึงถึงประโยชน์ ส่ิงตอบ

แทนหรือการสนับสนุนใดๆ 

ตัวอย่างที ่2   

 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ ส่ิงของ 

หรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิน

กว่าท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก าหนด

ไว้ 

ตัวอย่าง 3 

 ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบ 

การพิจารณาเพื่อให้ คุณหรือโทษแก่ ผู้ อ่ืน  

โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ

ส่ังใช้ยา เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวอย่างที ่4  

 พึงร าลึกว่า แม้ผลประโยชน์ทับซ้อน

บางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมาย

ชัดเจน แต่สามารถปฏิเสธและหลีกเล่ียงได้ด้วย

การยึดม่ันไว้ซึ่งการมีสามัญส านึกแห่งคุณธรรม 

การรู้ผิดชอบช่ัวดี รวมถึงความซื่อสัตย์ของ

ตนเองและประเทศชาติ 
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ร่วมเป็นหูเปน็ตา  

ไม่อดทนต่อการทุจริต 

ทุกรปูแบบ 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ า และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน 

รวมท้ังการป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอ านาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน 

 

นิยาม 

 ทุจริต หมายถึง การประพฤติช่ัว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบาย

หรือเล่ห์เหล่ียมหลอกลวงเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ ซึ่งการประพฤติช่ัวมี 3 รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริต  

วจีทุจริต และมโนทุจริต 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าท่ี 

ท่ีบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า  

2. พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ 
การทุจริตเป็นเร่ืองใหญ่เสมอ เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องช่วยกัน ป้องกันและด าเนินการตาม

ระเบียบทุกช่องทางท่ีมีเพื่อหยุดยั้งการทุจริต 

3. พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นส่ิงท่ีไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 

4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการ
ประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่ รวมท้ังการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้อง

ผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ 

 

ตัวอย่าง 1 

 ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระท าผิด 

ทุจริตทุกรูปแบบ 

ตัวอย่างที ่2   

 เม่ือพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตใน

การปฏิบัติงาน ต้องไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าเป็น

เร่ืองปกติท่ีท ามานาน จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบหรือช่องทางท่ีมีอยู่ในทันที 
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เป็นตัวอยา่งที่ดดี้านสุขภาพ 

ให้กับประชาชน 

 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพื่อประชาชน

สุขภาพดี จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร 

มีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง สามารถ

ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างท่ีดีแกป่ระชาชน 

 

นิยาม 

 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตน ในการสร้างเสริม 

สุขภาวะท่ีดีของตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง  

 

แนวปฏิบัติ 

1. นอกจากมีหน้าท่ี ท่ีต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว  บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย  

2. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพ การหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหร่ี สุรา ส่ิงเสพติด การมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม  

3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเม่ือยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง 

4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุน

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่หน่วยราชการอ่ืน 

 

ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรเป็นตั วอย่ าง ของการ มี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับประชาชน เช่น

การออกก าลังกาย การลดเลิกบุหร่ีหรือส่ิง

อันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น เป็นต้น 

ตัวอย่างที ่2   

 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมี

วัฒนธรรมองค์กรและสถานท่ีให้เอ้ือต่อการ

เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี สามารถเป็น

ตัวอย่างให้หน่วยงานอ่ืนได้ 
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เร่งสร้างสิ่งใหม ่

ใส่ใจเรียนรู ้

   ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 

เพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี มีระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 

 

นิยาม 

 ส่ิงใหม่ หมายถึง การพัฒนากระบวนการท างาน ท้ังงานด้านบริการ งานด้านบริหาร 

หรืองานสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี 

และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยการ “ท าน้อย ได้มาก” เช่น การยกระดับ

ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต การบริการจัดการสมัยใหม่ท่ีพร้อมด าเนินการท้ังใน Physical and Digital Platforms เป็นต้น 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีทันยุคสมัย 

ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 

2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอ่ืนอย่าง

เหมาะสม  

3. มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 

5. ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ของประชาชน ถือเป็นหน้าท่ีท่ีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 

6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อน ามาพัฒนางานของ

ตน รวมท้ังพัฒนาทักษะท่ีใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ  
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรทุกคนต้องใฝ่หาความรู้อยู่

เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญใน

งานของตน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถออกแนวคิด

ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได้ 

ตัวอย่างที ่2   

 มีการให้รางวัลเชิดชูความส าเร็จของ

บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ท่ีสามารถคิด

สร้างสรรค์งาน/นวัตกรรมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างาน 

ตัวอย่าง 3 

 บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรือร้น

ในการคิดสร้างสรรค์/พัฒนางานใหม่ ๆ โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

กระบวนการท างาน 

ตัวอย่างที ่4   

 บุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญของ

การวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนางานเพื่อ

ประโยชน์ต่อประชาชน 
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เข้าถึง พึ่งได ้ 

ใส่ใจบริการ 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 

เป็นหลัก การให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย 

บุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมท้ังไม่ท าให้เกิดข้อครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของราชการ 

 

นิยาม 

 เข้าถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยสะดวก  

 พึ่งได้ หมายความว่า ประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้าน

สาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อการบริการ 

 ใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ไม่เลือก

ปฏิบัต ิสามารถสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจในการรับบริการจากประชาชน 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงเอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ 
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการส่ือสาร การบริการท่ีเป็นมิตรและการดูแลประชาชน

โดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม

และสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ  

4. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ

ท่ีมีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรต้องร าลึกอยู่เสมอว่างานของ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นการบ าบัดทุกข์ให้กับ

ประชาชน ความเมตตา ความเข้าใจและการมีจิต

บริการเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีไม่สามารถละท้ิงได้ 

ตัวอย่างที ่2   

 บุคลากรทุกคนต้องหม่ันฝึกฝนทักษะ 

ในการส่ือสาร การท าความเข้าใจ การเตรียมรับ

การเปล่ียนแปลงและความคาดหวังของประชาชน 

เพื่อคงความมีทัศนคติ ท่ีดี ในการท างานและ

หลีกเล่ียงอคติท้ังปวง 
 

  



 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) หน้า 19 

 

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

รักษาสิ่งแวดล้อม 

    ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการเสริมสร้าง

จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่บุคลากร รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและ

น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 

นิยาม 

 ส่ิงแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ท่ีส่งผล

กระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความ

ประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย 

2. พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

 

 

ตัวอย่าง 1 

 เ ลื อก ใ ช้ผ ลิตภัณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น มิต รต่ อ

ส่ิงแวดล้อม  

ตัวอย่างที ่2   

 เป็นตัวอย่างท่ีดีในการรักษาส่ิงแวดล้อม

แก่ชุมชน 

ตัวอย่าง 3 

 ใ ช้พลังงานและทรัพยากรของทาง

ราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวอย่างที ่4   

 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

เป็นตัวอย่างของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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รับฟังความเห็นต่าง  

สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง 

     ความเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 

 

หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการท างานแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การท างาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมสร้างของบุคลากร 

 

นิยาม 

 รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 สัมพันธภาพพี่น้อง หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พี่น้อง เอ้ือต่อ

บรรยากาศการท างานท่ีมีความปรองดอง 

 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขน้ัน มีความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและ 

ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างน้ัน สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นท าให้เกิดความ
รอบคอบ การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน  

3. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความ
มุ่งหวังท่ีดีต่อประชาชน เป็นส่ิงท่ีเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารง

รักษาไว้พึงหลีกเล่ียงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา

วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ 

4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  

ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวท่ีชอบ

ด้วยเหตุผล 
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ตัวอย่าง 1 

 บุคลากรต้องมีอัธยาศัยดี  มีความ 

อ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้า

กับผู้อ่ืน 

ตัวอย่างที ่2   

 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดกว้าง 

มีใจเป็นธรรม ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

ตัวอย่าง 3 

 เม่ือ เกิดข้อขัดแย้ง ให้ แก้ ปัญหาโดย 

ยึดหลักความสามัคคีปรองดอง และความเป็น 

พี่น้อง ค านึงถึงการมีอุดมการณ์ร่วมกันในการ

ท างานเพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ตัวอย่างที ่4   

 บุคลากรทุกคนต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติยศ 

ศักด์ิศรี เพื่อด ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร 

ไม่ให้ความขัดแย้งใดๆมาท าลาย 
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เอกสารอ้างอิง 

 

1. พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) 

6. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าท่ี 73 เล่มท่ี 126 

ตอนพิเศษ 162 ง วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 

8. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) 

9. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 

11. จรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก 

คณะท างานจัดท าจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปรึกษา 

2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร ประธาน 

3. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน 

4. นายมนูญ สรรค์คุณากร ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล กรุ๊ป คณะท างาน 

5. ผู้อ านวยการส านักงานการบุคคลกลาง คณะท างาน 

   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้แทน 

6. ผู้แทนกรมการแพทย์ คณะท างาน 

7. ผู้แทนกรมควบคุมโรค คณะท างาน 

8. ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะท างาน 

9. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะท างาน 

10. ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะท างาน 

11. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต คณะท างาน 

12. ผู้แทนกรมอนามัย คณะท างาน 

13. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะท างาน 

14. ประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัด คณะท างาน 

15. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป  คณะท างาน 

16. ประธานชมรมสาธารณสุขอ าเภอ คณะท างาน 

17. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

18. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

19. นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คณะท างาน 

20. นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ คณะท างาน 

    จังหวัดอุบลราชธานี 

21. นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะท างาน 

22. นายสาคร นาต๊ะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คณะท างาน 

     บ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

23. ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก คณะท างาน 

24. ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 

23. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะท างาน 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                          และเลขานุการ 

24. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                     และเลขานุการร่วม 

25. ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจก าลังคนด้านสุขภาพ คณะท างาน 

     ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
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เป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1   (พ.ศ. 2560-2564) 
(1) ระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืน   
(2) เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรมและบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมมากขึน้   
(3) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ ค่านิยม หลัก 

MOPH เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิต ด ารงไว้ซึ่งวิถีทางวัฒนธรรม มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน   

(4) กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล คุณธรรม
แก่หน่วยงานอื่น  

  

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม   ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2560-2564) 
  แบ่งเป็น 2 ระยะ  ได้แก่ ตัวชี้วัดระยะสั้น และตัวชี้วัดระยะปานกลาง  ดังนี้    

1.ระยะสั้น ก าหนดกรอบเวลา ปี 2560-2561 (1 ปี)     
(1)  ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน     
(2)  ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริม 

คุณธรรมของหน่วยงาน      
(3)  ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการ 

ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน     
(4)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ  

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 90   
2.ระยะปานกลาง  ก าหนดกรอบเวลา ปี 2560-2564  (5 ปี)     

(1)  พัฒนาความรู้ให้บุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริม คุณธรรม  
เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 10      

(2)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  ร้อยละ 90      

(3)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาเป็นหน่วยงานคุณธรรม/  
โรงพยาบาลคุณธรรม ร้อยละ 100      

(4)  บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
 
 
  

  



การขับเคลื่อนคุณธรรมที่พึงประสงค์ ซือ่สตัย์  เสียสละ  สามัคค ี
บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน น าสู่การเป็น

กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health)  
ภายใต้ค่านิยมของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข “MOPH”ของโรงพยาบาลสบเมย    

คุณธรรมที่พึงประสงค์ “ซื่อสัตย์  เสียสละ  สามัคค”ี 
ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี 

1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืน
หยัดในการรักษา ความจริง 
ความถูกต้อง  ความเป็นธรรม 
 

1. มีระเบียบ และจริยธรรม 
ปฏิบัติตน ตามหน้าที่ของ
พลเมืองดี   

1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืน
หยัดในการรักษา ความจริง 
ความถูกต้อง  ความเป็นธรรม 

2. ไม่สนับสนุน  ไม่ร่วมมือ ไม่
ยินยอมและต่อต้านการทุจริต 

2. ปฏิบัติตนตามกติกา ของ
องค์กรและสังคม   ที่
ก าหนด 

2. ไม่สนับสนุน  ไม่ร่วมมือ ไม่
ยินยอมและต่อต้านการทุจริต
ด้วยความกล้าหาญ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตน  

3. ปฏิบัติตามกฎกติกา 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3. ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง ใน
การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน อย่าง
เที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

4. ใช้อ านาจในทางมิชอบ 
กระท าทุจริต หรือแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง 

4. เคารพต่อกฎหมาย 4. ร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคม 
สู่ความดีงามและมีธรรมาภิ
บาล 

 

การขับเคลื่อนค่านิยมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข MOPH 

 

Mastery ฝึกฝนตนเองให้มศีักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด อย่างมี
สติ  ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการ
เรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

People  Centered ยึดประชาชนเป็นท่ีตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 

Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ 
รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อื่น แก้ปัญหาในยามคับขัน  



 
    

 
 

 

 


