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ตามมตคิณะรฐัมนตร ี 
เมือ่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



ประเทศชาตแิละประชาชน 
ม ัน่คง สงบสขุดว้ยมติทิางศาสนา 

ม ัง่ค ัง่ เขม้แข็งดว้ยวถิวีฒันธรรมไทย 
ย ัง่ยนื ดว้ยหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 



คนมคีณุธรรม สงัคมมคีณุธรรม :  
เทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
ด ารงชวีติทีถ่กูตอ้งดงีามตามหลกัศาสนา 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
และวถิวีฒันธรรมไทย 
น าไปสูป่ระเทศทีม่คีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 
เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



...บา้นเมอืงของเราเป็นปึกแผน่ม ัน่คง และรม่เย็นเป็นสขุ
สบืมาชา้นาน เพราะเรามคีวามยดึม ัน่ในชาต ิและตา่ง
บ าเพ็ญกรณียกจิตามหนา้ที ่ใหส้อดคลอ้งเกือ้กลูกนั 
เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมของชาต ิ 
คนไทยทกุคน จงึควรจะไดต้ระหนกัในขอ้นีใ้หม้าก 
แลว้ต ัง้ใจประพฤตติวัปฏบิตังิาน ใหส้มแกฐ่านะและหนา้ที ่
เพือ่ใหส้ าเร็จประโยชนส์ว่นรวม 
คอืความม ัน่คงปลอดภยัของชาตบิา้นเมอืงไทย... 
 
พระราชด ารสัของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา พทุธศกัราช ๒๕๕๖ 
ณ ทอ้งพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วงัไกลกงัวลวนัพฤหสับด ีที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 



เหตผุลและความจ าป็น 
ทีต่อ้งมแีผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่๑  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

คนไทยไดต้ระหนกัในความส าคญัของชาต ิยดึม ัน่ใน
หลกัธรรมทางศาสนาทีต่นนบัถอื และจงรกัภกัดตีอ่สถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์ใหค้งอยูคู่ส่งัคมไทยอยา่งม ัน่คงและย ัง่ยนื 

เกดิสงัคมคณุธรรม อยูร่ว่มกนัดว้ยความสมานฉนัทภ์ายใต ้
หลกัธรรมทางศาสนา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และมวีถิ ี
วฒันธรรมอนัดงีาม 
ตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐  
ดว้ยการสรา้งความเขม้แข็งจากภายใน  
เพือ่วางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว 

แกไ้ขปญัหาวกิฤตคณุธรรมของคนในชาต ิให ้“คณุธรรม
น าการพฒันา”ดว้ยการบรูณาการของทกุภาคสว่นอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เนือ่ง 



คณะรฐัมนตร ีไดป้ระชุมปรกึษาเมือ่วนัที ่๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลงมตเิห็นชอบแผนแมบ่ทสง่เสรมิ
คณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
เป็นแผนแมบ่ทระดบัชาต ิ 
 
 
เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานใชแ้ผนแมบ่ทสง่เสรมิ 
คณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
เป็นแผนแมบ่ท (Master Plan)  
เป็นกรอบและทศิทางในการปฏบิตักิารสง่เสรมิ
คณุธรรมของทกุหนว่ยงาน โดยน า กลไกประชารฐั
มาใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทฯ 



สาระส าคญัของแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

สาระส าคญัของแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) คอื การสง่เสรมิใหค้นในสงัคมไทยเป็นคนมคีณุธรรม 
มคีวามรักชาต ิมคีวามศรัทธาและยดึมัน่ในหลกัธรรมทางศาสนา มคีวาม
เคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็น
แบบอยา่งดา้นคณุธรรมในประชาคมอาเซยีน 
 
โดยด าเนนิตามยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
เพือ่สรา้งความเขม้แข็งจากภายในใหค้ณุธรรม 
 
การพัฒนา ท าใหส้งัคมไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื และเป็น
สงัคมแหง่คณุธรรม เพราะฉะนัน้ แผนแมบ่ทฯ นีจ้งึประกอบดว้ย
วสิยัทศัน ์เป้าประสงค ์และพันธกจิ ดงันี ้



วสิยัทศัน ์ 
 
สงัคมไทยมคีณุธรรม 
เป็นรากฐานทีส่ าคญัในการด ารงชวีติ  
สบืสานความเป็นไทย 
อยูร่ว่มกนัดว้ยความสนัตสิขุในประเทศไทย  
ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 
อยา่งย ัง่ยนื 



เป้าประสงค ์
 
สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุธรรม  
คนไทยปฏบิตัตินตามหลกัค าสอนทางศาสนา 
ทีต่นนบัถอื 
นอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาปฏบิตั ิ 
ธ ารงรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดงีามของไทย 
และอยูร่ว่มกนัดว้ยสนัตสิขุในประเทศไทย  
ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอยา่งย ัง่ยนื 



พนัธกจิ 
 
๑. พฒันาคนใหม้คีณุธรรมตามหลกัธรรมทางศาสนา  
นอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาเป็นหลกัในการพฒันาคณุภาพชวีติ 
และด ารงชวีติตามวถิวีฒันธรรมไทยทีด่งีาม 
๒. พฒันาระบบการบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิ 
คณุธรรม ใหม้ปีระสทิธภิาพในมติติา่งๆ 
๓. สง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นของสงัคม  
ตระหนกัและรว่มกนัเป็นเครอืขา่ยมสีว่นรว่ม 
ในกระบวนการสง่เสรมิคณุธรรม  
เพือ่สรา้งสงัคมคณุธรรมทีอ่ยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ  
มธีรรมาภบิาล มคีวามสมานฉนัทแ์ละมคีวามย ัง่ยนื 
๔. สง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นแบบอยา่ง 
ดา้นคณุธรรมในประชาคมอาเซยีน 
และประชาคมโลก 
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ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์
 
เพือ่วางรากฐาน และสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่ม
สรา้งใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมคณุธรรมอยา่งย ัง่ยนื 
โดยเป็นการระเบดิจากขา้งใน  
 
ใหค้นในชุมชนมคีวามเขม้แข็งและความพรอ้มทีจ่ะรว่ม
สง่เสรมิด าเนนิการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรม
แหง่ชาตใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิสมัฤทธผิล  
 
ไดก้ าหนดยทุธศาสตรก์ารด าเนนิงาน ๔ ยทุธศาสตร ์ดงันี ้
แผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
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วางระบบรากฐานการเสรมิสรา้ง 
คณุธรรมในสงัคมไทย 
 

กลยทุธ ์

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ 

วางระบบรากฐานการเสรมิสรา้ง 
คณุธรรมของสถาบนัครอบครวั การศกึษา 
ศาสนา เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง 
องคก์ร และวชิาชพีทกุองคก์ร โดยใช ้
สือ่มวลชนเป็นเครือ่งมอืรณรงคแ์ละ 
น าวฒันธรรมไทยมาเป็นฐานเสรมิสรา้ง 
คณุธรรมใหแ้กส่งัคมไทย 
 



ยทุธศาสตรท์ี ่๑ 

ภาครฐั และเอกชนมสีว่นรว่ม 
สง่เสรมิ สนบัสนนุ และด าเนนิการ 
สง่เสรมิคณุธรรมในสงัคมไทย ภายใต ้
บทบาทและหนา้ทีข่องหนว่ยงาน เชน่ 
ก าหนดนโยบายการสง่เสรมิคณุธรรม 
ภายในองคก์ร วางแผนงานจดัท า 
โครงการกจิกรรมเสรมิสรา้งปลกูฝงั 
คณุธรรมและวฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม 
ใหแ้กส่งัคม ยกยอ่งเชดิชูองคก์รและบคุคล 
ผูม้ผีลงานดเีดน่ในดา้นสง่เสรมิคณุธรรม 

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 



ยทุธศาสตรท์ี ่๒ 

สรา้งความเขม้แข็งในระบบ 
การบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม 

กลยทุธ ์
สรา้งและพฒันาระบบบรหิาร 
จดัการงานดา้นสง่เสรมิคณุธรรม และ 
พฒันาศกัยภาพบคุลากรผูท้ าหนา้ที ่
ในการสง่เสรมิคณุธรรม พรอ้มท ัง้ 
เสรมิสรา้งความเป็นเอกภาพแกส่ถาบนั/ 
องคก์รในสงัคมดว้ยคณุธรรม 



การบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิ 
คณุธรรมใหเ้ป็นเอกภาพ 
 
๑. มรีะบบก ากบัตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 
สง่เสรมิคณุธรรมและความสมานฉนัทใ์นมติติา่ง ๆ 
๒. มหีลกัสตูรและจ านวนบคุลากรผูท้ าหนา้ที ่
ในการสง่เสรมิคณุธรรม 
๓. มรีะบบบรหิารจดัการทางวชิาการองคค์วามรู ้
ในเรือ่งของการสง่เสรมิ 
คณุธรรมและความสมานฉนัท ์พรอ้มท ัง้มกีารวจิยั 
และมกีารพฒันามาตรฐานดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม 
๔. ภาคราชการพลเรอืนมรีะบบและ กลไก 
การสนบัสนนุและสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมขา้ราชการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 



๕. มงีบประมาณสนบัสนนุการด าเนนิงาน 
สง่เสรมิคณุธรรม 
๖. มคีวามสมานฉนัทใ์นสงัคมไทยสรา้ง 
และพฒันาระบบบรหิารจดัการงาน 
ดา้นสง่เสรมิคณุธรรม 
และพฒันาศกัยภาพบคุลากรผูท้ าหนา้ที ่
ในการสง่เสรมิคณุธรรม พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้ง 
ความเป็นเอกภาพแกส่ถาบนั/   
องคก์รในสงัคมดว้ยคณุธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 



ยทุธศาสตรท์ี ่3 
 
สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื 
ในการสง่เสรมิคณุธรรม 

กลยทุธ ์
สรา้ง พฒันา และขยายเครอืขา่ยขบัเคลือ่น
คณุธรรม โดยสรา้งระบบบรหิารจดัการภาคี
เครอืขา่ยและแหลง่เรยีนรู ้
ทีเ่อ ือ้ตอ่การสง่เสรมิคณุธรรม และใหม้มีาตรการ
ทางดา้นการเงนิและการคลงัในการสง่เสรมิ
เครอืขา่ยคณุธรรม 



๑. จ านวนโรงเรยีน ชมรม สมาคม หรอืองคก์ร 
     ทีเ่ขา้มารว่มเป็นภาคเีครอืขา่ย 
๒. จ านวนศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์ 
     หนว่ยเผยแพรค่ณุธรรม และหนว่ยเผยแพร ่
     หลกัธรรมในศาสนาอืน่ 
๓. มภีาคเีครอืขา่ยสง่เสรมิคณุธรรมดเีดน่ 
    ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ  
    และระดบัทอ้งถิน่ 
๔. มมีาตรการจงูใจทางดา้นการเงนิและการคลงั 
     ส าหรบัธุรกจิทีด่ าเนนิการ สง่เสรมิคณุธรรม  
     จรยิธรรม 
๕. มกีองทนุสนบัสนนุการสง่เสรมิคณุธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 



ยทุธศาสตรท์ี ่4 
 
สง่เสรมิใหป้ระเทศไทย 
เป็นแบบอยา่งดา้นคณุธรรม 
ในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 
 

กลยทุธ ์
เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง 
ประชาคมอาเซยีน เพือ่สง่เสรมิและ 
เสรมิสรา้งคณุธรรมในการอยูร่ว่มกนั 
ธ ารงไวซ้ึง่สนัตภิาพความม ัน่คง และรกัษา 
ความสมดลุของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



๑. ประชาคมอาเซยีนรว่มมอืกนัจดักจิกรรม 
     เสรมิสรา้งคณุธรรมวฒันธรรม ประเพณีอนัด ี 
     และรกัษาความสมดลุของธรรมชาต ิ
     และสิง่แวดลอ้ม 
๒. มศีนูยเ์รยีนรูท้างศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 
     เพือ่ความรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
๓. มศีนูยศ์าสนกิสมัพนัธแ์หง่อาเซยีน 

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 





สรปุสาระส าคญั 
แผนแมบ่ทสง่เสรมิจรยิธรรมกระทรวง

สาธารณสขุ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
 
 



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม 
กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
วสิยัทศัน ์
เป็นองคก์รคณุธรรมอยา่งย ัง่ยนืในปี ๒๕๖๔   
 
พนัธกจิ  
๑.  พฒันาบคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุ 
     ใหเ้ป็นคนด ีมคีวามสขุบนพืน้ฐานของ     
     คณุธรรมจรยิธรรม    
๒. พฒันาหนว่ยงานทกุแหง่ใหเ้ป็นองคก์ร     
     คณุธรรม 
๓. สนบัสนนุเคร ือขา่ยความรว่มมอืใหเ้กดิ    
     องคก์รคณุธรรม 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prommayanee&month=23-03-2010&group=5&gblog=48


 
เป้าประสงค ์ 
  
๑. บคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุทกุระดบั 
    เป็นคนดมีคีวามสขุบนพืน้ฐานของ   
    คณุธรรมจรยิธรรม  
๒. มหีนว่ยงานคณุธรรมตน้แบบในกระทรวงสาธารณสขุ 
๓. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืในการขบัเคลือ่น 
     องคก์รคณุธรรม 
๔. ประชาชนและผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ 



เป้าหมายหลกั 
 
๑. บคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุ 
   ไดรั้บการพัฒนาดา้นคณุธรรมจรยิธรรมทกุระดบั 
    และทกุพืน้ทีม่บีคุคลตน้แบบเป็นทีย่อมรับ 
๒. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุทกุแหง่ 
   ไดรั้บการพัฒนาเป็นหน่วยงานคณุธรรม 
๓. ภาคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่น 
    คณุธรรมจรยิธรรม  
๔. ประชาชนไดรั้บบรกิารทีด่มีคีณุธรรม 
 



ตวัชีว้ดั 
 
๑. รอ้ยละ ๑๐๐ ของ บคุลากรในหน่วยงาน 
    ไดรั้บการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม  
๒. รอ้ยละ ๘๐ ของบคุลากรในหน่วยงานมคีวามสขุ 
    ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้  
๓. รอ้ยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในสงักดักระทรวง 
    สาธารณสขุไดรั้บการพัฒนาเป็นหน่วยงานคณุธรรม  
๔. รอ้ยละ ๑๐๐ ของเขตบรกิารสขุภาพ 
    มหีน่วยงานคณุธรรมตน้แบบ   
๕. รอ้ยละ ๘๐ ของประชาชนทีม่ารับบรกิาร 
    มคีวามพงึพอใจ/มากขึน้ 
 



ยทุธศาสตรท์ี ่๑  
 
พัฒนาบคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุ 
ใหเ้ป็นคนดมีคีณุธรรม และมคีวามสขุ 
บนฐานการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
   
แนวทางกลยทุธส์ าคญั ประกอบดว้ย 
๑.๑ นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาเป็นแนวทางการด าเนนิชวีติ 
๑.๒ สรา้งและพัฒนาบคุลากรใหเ้กดิ 
กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มดว้ยตนเอง 
และองคก์รอยา่งสม า่เสมอและตอ่เนือ่ง 
 



ยทุธศาสตรท์ี ่๒  
 
สรา้งและพัฒนาหน่วยงาน 
ในกระทรวงสาธารณสขุใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรม     
 
แนวทางกลยทุธส์ าคญั ประกอบดว้ย 
๑.๑ สรา้งและพัฒนาหน่วยงานใหเ้ป็นหน่วยงานคณุธรรม 
๑.๒ สรา้งผูน้ าหน่วยงานและเสรมิสรา้งแกนน า 
      แบบอยา่งในการบรหิารทีเ่นน้การพัฒนาองคก์รคณุธรรม 
      อยา่งมสีว่นรว่ม 
๑.๓ สรา้งทมีแกนน าแบบกลัยาณมติร  
      เพือ่ขบัเคลือ่นการเสรมิสรา้งองคก์รคณุธรรม 
๑.๔ พัฒนาองคค์วามรูด้า้นการพัฒนาองคก์รคณุธรรม 
      และทักษะการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 



ยทุธศาสตรท์ี ่๓  
 
เสรมิสรา้งขดีความสามารถ 
และสมัพันธภาพทีด่กีบัเครอืขา่ยใหเ้กดิ 
พันธะสญัญาในการขบัเคลือ่นองคก์รคณุธรรม 
 
แนวทางกลยทุธส์ าคญั ประกอบดว้ย 
๑.๑ พัฒนาความเขม้แข็งของเครอืขา่ย  
      และการขยายความรว่มมอืกบัภาคสว่นอืน่ๆ 
๑.๒ สรา้งนวัตกรรมดา้นการพัฒนาองคก์รคณุธรรม 
๑.๓ พัฒนาระบบฐานขอ้มลูดา้นการพัฒนาองคก์รคณุธรรม 
      ทัง้บคุคล องคก์รตน้แบบ องคก์รสนับสนุนทรัพยากร 
      การเรยีนรู ้การพัฒนา และการเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 



กรอบแนวคิดยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2555-2559 

วสิยัทศัน์: “มุ่งเสรมิสรา้งคณุภาพบคุลากรสาธารณสขุ ใหเ้คารพศกัด์ิศรคีณุค่าความเป็นมนุษย ์สง่เสรมิคนดี     

มีจติบรกิาร แต่ด าเนินชีวติพอเพยีง โดยมีคุณธรรมจรยิธรรมเป็นฐาน ภายใตอ้งคก์รธรรมาภบิาล” 

สรา้งและพฒันาคุณภาพ

บคุลากร 
สรา้งวฒันธรรมองคก์รธรรมาภบิาล 

สง่เสรมิการมีสว่นร่วมและ

สรา้งความเขม้แข็ง 

ผูน้ า/

ผูบ้รหิาร 

บคุลากร

ปฏบิตักิาร 
บรรยากาศ กระบวนการ เครอืข่าย องคค์วามรู ้

กระบวนการพฒันาบคุลากร – องคก์ร - การจดัการความรู ้

> 10% ผูน้ าองคก์ร

ไดร้บัการยอมรบั 
> 80% ของบคุลากร

ไดร้บัการพฒันา 

> 50% ขององคก์รมีการบริหารจดัการภายใต ้             

หลกัธรรมาภบิาล / ปรญัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เครื่องมือประเมินระดบัเขต / กรม 

จ านวนสมาชิกเครือข่ายจริยธรรมเพิม่ข้ึน 

เครือข่ายจริยธรรมขยายวงกวา้งสูภ่ายนอก 

มีผลงานวชิาการ / วจิยัดา้นจริยธรรม 

ปฏบิตังิานบริการอยา่งมีคณุภาพ จติบริการ  

มีคณุธรรมเป็นพื้นฐาน 

มีความรกัสามคัค ีและเอื้ออาทรเคารพ

ศกัด์ิศรี คณุคา่ความเป็นมนุษย ์

พฒันาจติใจสูงข้ึน 

มีปญัญา มีเหตผุล 

ด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงและ

เหน็แกป่ระโยชน์สว่นร่วมเป็นที่ต ัง้ 

เป้
าป
ระ
สง
ค
 ์

ต
วัชี้
วดั

 
ก
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ธ ์
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ทุ
ธศ์
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ต
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• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ  
การมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก มีคุณธรรมและจริยธรรม 
• คุณธรรม ๔ ประการ : รักษาจิตใจและคุณธรรมให้เหนียวแน่น 

ประการแรก   คือ การที่ทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์                  
                      กันให้งานที่ท าส าเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและประเทศชาติ 
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ               
                      แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่    คือ การที่ต่างคนต่างพยายามท า น าความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง 
                      เที่ยงตรง อยู่ในเหตุในผล  

แนวคดิยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 



   ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข 

M  (Mastery)     เป็นนายตนเอง 

O  (Originaliy)   เร่งสร้างสิ่งใหม ่

P   (People centered approach)  ใส่ใจประชาชน 

H  (Humility)     ถ่อมตน อ่อนน้อม 





การด าเนนิงานดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 
เขตบรกิารสขุภาพที ่7กระทรวงสาธารณสขุ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 
 
 



ด าเนนิงานคณุธรรมจรยิธรรม 
เขตสขุภาพที ่๗ 

สถาบนับรมราชชนก          สถาบนัแกว้กลัยาสขิาลยั 

 เขต  
 สสจ. 
 รพ. 
 รพช. 
 สสอ. 
 รพ.สต. 

ชมรมคณุธรรม
จรยิธรรมเขต 
โดยมคี าส ัง่จาก
สถาบนั                 
แกว้กลัยาสกิขาลยั 

ชมรม
จรยิธรรม 
จาก 4 
จงัหวดั 





ดขูอ้มลูใน Good Governace 
 
 
 
 
 



ข ัน้ตอนการด าเนนิการ 
หนว่ยงานคณุธรรม 

สงักดัสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ ์
กระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 



ข ัน้ตอนการด าเนนิการ 
หนว่ยงานคณุธรรม 

สงักดัสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ ์
กระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายและแนวคิด 
โรงพยาบาลคุณธรรม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-oz6mo3RAhXBwI8KHUnFB_0QjRwIBw&url=http://www.suanprung.go.th/index2559/index.php&bvm=bv.142059868,d.c2I&psig=AFQjCNGf3NqoDXxw2lDXfFb1pD52ZhF3SQ&ust=1482681972140265


  ด าเนินการพัฒนาให้โรงพยาบาล 
ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
 

นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน)์ 



- เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากคุณภาพ                         
การบริการ ประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้บริการ 

- เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและ                             
บริการแก่ประชาชน 

- เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริการและ                           
บริหารที่มีคุณภาพ 

- เพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่อง                                    
การเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้คู่คุณธรรม 

 

จุดมุ่งหมาย 
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1. บุคลากรมีความรักความสามัคคี 

2. ประหยัด ลดการสูญเสียทรัพยากร 

3. คุณภาพบริการการรักษาพยาบาลดีขึ้น 

4. ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน 

5. ประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้บริการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



1. โรงพยาบาลคุณภาพ (Quality Hospital) 

2. โรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital) 

 

แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาล 



1. ระดับชาติ มีสถาบันพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล 

2. ระดับเครือข่าย มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3. ระดับโรงพยาบาล มีระบบพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3.1 พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ 

 3.2 พัฒนาคุณภาพในการให้บริการ 

โรงพยาบาลคุณภาพ 



เป้าหมาย : คนดีมีน้ าใจมีอยู่ในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล 

หลักการ : 6 ขั้นตอน 

1. ปรึกษาหารือทุกภาคส่วนในโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์
และมีมติว่า “ทุกภาคส่วนต้องการเปลี่ยนให้ดีขึ้น” 

 

โรงพยาบาลคุณธรรม 



2. ระดมความคิดเป็นเพื่อท าบัญชี 2 ชุด 

ชุด ก : พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ “ปัญหาที่อยากแก้ไข” 

ชุด ข : พฤติกรรมที่พึงประสงค์ “ความดีที่อยากท า” 

หมายเหตุ ให้ก าหนดแค่พฤติกรรมห้ามบอกว่าใคร 

 

โรงพยาบาลคุณธรรม 



3. ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ให้ได้คุณธรรมหลัก 3 
ประการ ที่เชื่อมั่นว่า (ก) จะขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

                            (ข) จะเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

 

 

โรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ) 



4. แปลง “คุณธรรม” ให้เป็น “จริยธรรม” 

    (ก) แต่ละภาคส่วนให้ประชุมหารือเพื่อร่วมกันก าหนด     

         “นโยบาย” แต่ละคุณธรรมจนครบทั้ง 3 ประการ 

    (ข) ช่วงเวลาของการปฏิบัติคือหนึ่งปี 

 

 

โรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ) 



 

 

แปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม 

ตัวอย่างคุณธรรม 3 
ประการ 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

ภาคส่วนที่ 1 
(ผู้บริหาร) 

ภาคส่วนที่ 2 
(เจ้าหน้าที่) 

ภาคส่วนที ่3 
? 

1. ความชื่อสัตย์ 
 

2. ความรับผิดชอบ 
 

3. ความมีน้ าใจ 
 



ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

  “พอเพียง  ซื่อสัตย์  เสียสละ” 

ของโรงพยาบาลบางมูลนาก 

  “เมตตา  เสียสละ  รับผิดชอบ” 

ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

  “HO Humanized Care  On time ” 

 

 

ตัวอย่างคุณธรรม 3 ประการ 
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5. ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในช่วงหนึ่งปี 

6. วงจร “ปฏิบัติ – ประเมินผล – ปรับปรุง” ส าหรับปีต่อไป 

โรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ) 



การประเมินผลให้ประเมิน 

ก. ผลทางตรง ได้แก่ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ลด/ไม่ลด) 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (เพิ่ม/ไม่เพิ่ม) 

ข. ผลกระทบ ได้แก่ การประหยัดเวลา – งบประมาณ – 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสามัคคีในทุกภาค
ส่วน  

โรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ) 



 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

  

โรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ) 





แนวทางการพฒันาหนว่ยงาน 
ใหเ้ป็นโรงพยาบาล หรอืหนว่ยงานคณุธรรม 
เพือ่น าไปสูห่นว่ยงานคณุธรรมทีย่ ัง่ยนื 

แบบอยา่ง ? 
ตอ่เนือ่ง ?  
รุน่สูรุ่น่ ? 
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ประชุมกลุม่วางแผนการด าเนนิงาน 
ขบัเคลือ่นงานดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

ของหนว่ยงาน  
สงักดัสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ ์

กระทรวงสาธารณสขุ 
 
 

1.ในหนว่ยงานทา่นจะท าอยา่งไร 
2. ในสว่นกลาง ทา่นอยากใหท้ าอยา่งไร 
3. ทา่นจะสง่ใครมาชว่ยสว่นกลางของ จ. 

 



1.ในหนว่ยงานทา่นจะท าอยา่งไร 
2. ในสว่นกลาง ทา่นอยากใหท้ าอยา่งไร 
3. ทา่นจะสง่ใครมาชว่ยสว่นกลางของ จ. 

 
รพ.          
ตัง้กรรมการ 
ตัง้อตัลกัษณ ์
ตวัชีว้ดั 
ประเมนิผล 
สรา้งแรงจงูใจ 
 
 

เสนอชือ่กรรมการ  
รพ.ทีไ่ดร้างวลั  



1.ในหนว่ยงานทา่นจะท าอยา่งไร 
2. ในสว่นกลาง ทา่นอยากใหท้ าอยา่งไร 
3. ทา่นจะสง่ใครมาชว่ยสว่นกลางของ จ. 

 
สอ. 
        
ประชุมระดมความคดิ เขา้ใจ จติส านกึ 
ประเมนิสว่นขาด ก าหนดพฤตกิรรม  
ตัง้เป้าหมายรว่ม  
ก าหนดอตัลกัษณ์  
แปลงคณุธรรมเป็นจรยิธรรม 
ตวัชีว้ดั 

รพ.สต. 



1.ในหนว่ยงานทา่นจะท าอยา่งไร 
2. ในสว่นกลาง ทา่นอยากใหท้ าอยา่งไร 
3. ทา่นจะสง่ใครมาชว่ยสว่นกลางของ จ. 

 
รพ.          
ตัง้กรรมการ 
ตัง้อตัลกัษณ ์
ตวัชีว้ดั 
ประเมนิผล 
สรา้งแรงจงูใจ 
 
 

เสนอชือ่กรรมการ  
รพ.ทีไ่ดร้างวลั  



1.ในหนว่ยงานทา่นจะท าอยา่งไร 
2. ในสว่นกลาง ทา่นอยากใหท้ าอยา่งไร 
3. ทา่นจะสง่ใครมาชว่ยสว่นกลางของ จ. 

 
รพ.          ทา่คนัโท 
เลา่ 
จัดกจิกรรม ชมรมพทุธธรรม เสยีสละ 
 
สว่นกลาง 
งบประมาณ หลกัสตูรคนด ีวทิยากร สรา้งแกนน า 
ผูบ้รหิารเป็นแบบอยา่ง ตดิตามประเมนิ   



1.ในหนว่ยงานทา่นจะท าอยา่งไร 
2. ในสว่นกลาง ทา่นอยากใหท้ าอยา่งไร 
3. ทา่นจะสง่ใครมาชว่ยสว่นกลางของ จ. 

 
สอ. สว่นกลาง 
งบประมาณ เวทแีลกเปลีย่น สรา้งแรงจงูใจ 
สรา้งความมั่นใจ เชดิชคูนด ี
 
สง่ ใครมาชว่ย.... 



ประชุมกลุม่วางแผนการด าเนนิงาน 
ขบัเคลือ่นงานดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

ของหนว่ยงาน  
สงักดัสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ ์

กระทรวงสาธารณสขุ 
 
 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
 
 



กจิกรรมสว่นกลาง ทีต่อ้งรว่ม 
 
1.สง่บคุคล หนว่ยงานตน้แบบเขา้ 
   รว่มประกวด 
2.จดับคุลากร เขา้รว่มเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้   
   ระดบัจงัหวดั เขต ประเทศ 
3. รว่มจดักจิกรรม เป็นเจา้ภาพ     
    การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องเขต 
 
 
 
 
 




