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ส่วนที่ 1 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ก าหนดให้รัฐพึงมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
นั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
เพ่ือเป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 
  (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  (3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
  (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ 
  (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรั กษา
จรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการโดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 
  (1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
  (3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  (4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  (5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
  (2) ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
  (3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (6) ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  (7) ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยึดหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ คือ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคน
ในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย มีความรู้ มีทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของ
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด ารงตนอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติ (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบใน
การก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก ซึ่งเป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ก าหนดไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ
เหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ
และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิต
สาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม (5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้า งขึ้น โดย
ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต่ าสุดร้อย
ละ 40 ให้สูงขึ้น (6) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ให้ความส าคัญกับการใช้
กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณา
การของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากข้ึนทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และ
กลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็เพ่ิม
บทบาทของกลไกองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กน ชุมชน 
และสังคม เพ่ือสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ประชาชน มั่ง
คั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่  
 
 



      - 3 - 
ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยมให้คุณธรรมน าการพัฒนา สร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ซึ่งการ
ด าเนินการตามกรอบแนวคิด บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ 
นโยบายรัฐบาล โดยร่วมออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็งภายใต้
คุณธรรมประจ าชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรม อย่างยั่งยืน 
  นอกจากนี้ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลัก ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารการจัดการภาครัฐ 
ข้อย่อยที่ 11.5 ก าหนดให้ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้มกับยึดมั่น ใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติรับทราบแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งของ บวร เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอและให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเรียนรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยอาจปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานและสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน 
  การด าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายให้ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานบูรณาการท างาน
โดยใช้หลักการ บวร เป็นกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ
และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพ่ือพัฒนาจิตใจและจิตส านึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับ ให้มี
ส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณเพ่ิมมากขึ้นพัฒนาและเป็นแหล่งรับและ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปสู่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมี
ความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งของ บวร ใช้
หลักการพีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ดังนี้ 
  (1) ใช้ บวร (บ้าน ชุมชน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ส่วนราชการ) เป็นพลังขับเคลื่อน ชุมชน
คุณธรรม 
  (2) ยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (3) ให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ ใน 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นพลังน าพาชาติก้าวสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
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๒. วัตถุประสงค ์

                 1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม น าชีวี คนน้ าดีศรีสิชล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม น าชีวี        
คนน้ าดีศรีสิชล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม น าชีวี       
คนน้ าดีศรีสิชล 
  3. เพ่ือให้การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม น าชีวี คนน้ าดีศรีสิชล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่าย บวร (บ้าน ชุมชน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ส่วนราชการ) เป็นพลังใน
การขับเคลื่อนจนเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่  ๒   

การติดตามและประเมินผลตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมน าชีวีคนน  าดีศรีสิชล 

1. สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

  กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ภายใต้ การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนมนุษย์ ทุน
ทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหลักน าทาง 
โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในทุกระดับของหน่วยบริการ ด้วย
การเน้นระบบคุณธรรม ระบบความสัมพันธ์แนวราบ ระบบวัฒนธรรม ความเรียบง่าย มีความสมานฉันท์ การ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและการท าความดี สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
  นอกจากนี้  กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดค่ านิยม “MOPH” ได้แก่  M(Mastery) คือ        
เป็นนายตัวเอง O(Originality) คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ P (People centered) คือใส่ใจประชาชน และ H(Humility)    
คือถ่อมตนอ่อนน้อม และได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 -
2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคม
กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล ร่วมออกแบบการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุรธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย ไปปรับใช้ในชีวิตด้วยการลงมือท า
ตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนค านึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองประโยชน์ส่วนตน หันมาร่วมมือกันสร้าง
เป้าหมายใหม่ของชาติก็จะท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของชาติมาก่อนประโยชน์ส่วนตน น าสู่การเป็นกระทรวง
คุณธรรม ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข MOPH ให้ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน เพ่ือให้เดการพัฒนา
ที่ดีและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนา
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม 
  ด้วยเหตุนี้ ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมสุจริต จิตอาสา และวินัย โดยใช้คุณธรรมพอเพียง เป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมข้างต้น ซึ่งต้องขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับปัญหาที่อยากจะแก้ และความดีที่
อยากจะท า ที่สะท้อนจากความคิดของบุคลากรในหน่วยงาน ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ตลอดจนอาศัยกลไก
บวร (บ้าน ชุมชน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ส่วนราชการ) เป็นพลังในการขับเคลื่อนจนเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
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2. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมน าชีวีคนน  าดี      
ศรีสิชล รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565)   
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3. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมน าชีวีคนน  าดีศรีสิชล         
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


