
ขบัเคลื่อนส ำนกัโรคไม่ติดตอ่

สู่องคก์รคุณธรรม

สุชำฎำ  วรินทรเ์วช 

ศูนยป์ฏิบตักิำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข



ระบบกำรสรำ้งสงัคมท่ีไม่ทนตอ่กำรทุจริตของบุคลำกรใน สธ.



MOPH Code of Conduct



(พ .ศ .2 5 6 0  - 2 5 6 4 )

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่  1(พ .ศ .2559-2564)

แผนแม่บท



วิ สั ยทัศน์

สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการด ารงชีวิต 

สื บ ส านคว าม เ ป็ น ไทย  อ ยู่ ร่ ว ม กันด้ ว ยค ว ามสัน ติ สุ ข

ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยา่งยัง่ยนื



พัน ธ กิ จ

1. พัฒนาคนใหมี้คุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาเป็นหลกัในการพฒันาคุณภาพชีวติและด ารงชีวติตามวถีิวฒันธรรมไทยท่ีดีงาม

2. พฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นการส่งเสริมคุณธรรมใหมี้ประสิทธิภาพในมิติต่างๆ

3. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมตระหนักและร่วมกนัเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม

ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสรา้งสงัคมคุณธรรมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มีธรรมาภิบาลมีความสมานฉนัท ์และมีความยัง่ยืน

4. ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก



เป้ำประสงค์

สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุธรรม คนไทยปฏิบตัติน

ตำมหลกัค ำสอนทำงศำสนำท่ีตนนบัถือ นอ้มน ำหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบตัิ ธ  ำรงรกัษำไวซ่ึ้งวฒันธรรม

อนัดีงำมของไทย และอยูร่ว่มกนัดว้ยสนัติสุขในประเทศไทย 

ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก



มนุษยท่ี์สมบูรณแ์บบ



วำงระบบรำกฐำน

กำรส่งเสรมิคณุธรรม

ในกระทรวงสำธำรณสุข

วำงระบบรำกฐำน

กำรเสริมสรำ้ง

คณุธรรมในสงัคมไทย

สรำ้งควำมเขม้แข็งใน

ระบบกำรบริหำรจดักำร

ดำ้นกำรสง่เสริมคณุธรรม

ใหเ้ป็นเอกภำพ

สรำ้งเครือข่ำยควำมรว่มมือ

ในกำรสง่เสริมคณุธรรม

สง่เสริมใหป้ระเทศไทย

เป็นแบบอยำ่ง

ดำ้นคณุธรรมในประชำคม

อำเซียน

และประชำคมโลก

สรา้งและพฒันา

หน่วยงานในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข

ใหเ้ป็นองคก์ร

คุณธรรม/โรงพยาบาล

คุณธรรม

ส่งเสริมใหก้ระทรวง

สาธารณสุขเป็นแบบอยา่ง

ดา้นการส่งเสริมใหเ้ป็น

องคก์รคุณธรรม/

โรงพยาบาลคุณธรรม



(พ .ศ .2 5 6 0  - 2 5 6 4 )

แผนแม่บท
ส่งเสรมิคณุธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบบัท่ี 1

(พ.ศ. 2560-2564) 



วิ สัยทัศน์

เป็นองคก์รคุณธรรมอยำ่งยัง่ยนื



พันธ กิ จ

1) พฒันาระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม ใหม้ีความเขม้แข็งและยัง่ยืน

2) พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรม/

โรงพยาบาลคุณธรรม

3) พฒันาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขใหม้ีส่วนร่วมฅ

ในกระบวนการ

4) ส่งเสริมใหก้ระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการส่งเสริมคุณธรรม



วตัถุประสงคป์ระสงคห์ลกั

1) เพื่อวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อสรา้งความเขม้แข็งในระบบการบริหารจดัการดา้นการส่งเสริม

คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข และมีความยัง่ยนื

2) เพื่อสรา้งและพฒันาหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็น

องคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

3) เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ก ร ะทรว งส าธารณ สุ ข เ ป็นแบบอย่ า ง ท่ี ดี

ดา้นการส่งเสริมคุณธรรม



เป้ำประสงค์

คุณธรรมน ำกำรพฒันำตน คน งำน 

อยำ่งยัง่ยืน



ยุทธศำสตร์

สรำ้งและพฒันำ

หน่วยงำนในสงักดั

กระทรวงสำธำรณสุข

ใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรม/

โรงพยำบำลคณุธรรม

ส่งเสริมใหก้ระทรวง

สำธำรณสุขเป็นแบบอยำ่ง

ดำ้นกำรสง่เสริม

ใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรม/

โรงพยำบำลคณุธรรม

วำงระบบรำกฐำน

กำรส่งเสริมคุณธรรม

ในกระทรวงสำธำรณสุข





คณะกรรมกำรสง่เสรมิคุณธรรมแห่งชำติ

จงัหวดัชุมชนองคก์ร อ ำเภอ
คุณธรรม

กระบวนกำรพฒันำคุณธรรม 

ระดบัส่งเสริมคณุธรรม

ระดบัคณุธรรม 

ระดบัคณุธรรมตน้แบบ 

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม

ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น จ น เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์

มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือ ประเทศชำติ

มีควำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ประชำชน

มีควำมสุขบนพื้ นฐำนของควำมพอเพียง

และสมำนฉนัทร์วมไทยเป็นหน่ึงเดียว



เป้ำหมำยของกำรพฒันำองคก์รคณุธรรม

มีบทบาทและสามารถในการสรา้งคนดีเพื่อสงัคมดี ส่งเสริมใหค้นในองคก์ร

มีทัศนคติ วิ ธี คิด และการประพฤติปฏิบัติ ท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีเหมาะกบัสังคมไทยมากขึ้ น และองคก์รมีคุณค่า

และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ เน่ืองจากสมาชิกของ

องคก์รมีคุณธรรมมากขึ้ น



ควำมหมำยของ องคก์รคุณธรรม

1. ผูน้ ำและสมำชิกขององคก์รแสดงเจตนำรมณแ์ละมุ่งมัน่ด ำเนินกำรส่งเสริม

คณุธรรมในองคก์ร 

2. เป็นองคก์รที่มีส่วนร่วมสรำ้งสงัคมคุณธรรม โดยมีกำรบริหำรจดักำรองคก์ร

ตำมหลกัคณุธรรม ธรรมำภิบำล หรือหลกักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี

3. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้มำชิกในองคก์รยึดมัน่คุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำเนิน

ชีวิตและปฏิบัติงำน และมีส่วนร่วมรณรงคส์่งเสริมคุณธรรมใหก้ับประชำชน 

ชุมชน หรือเครือข่ำยขององคก์รคณุธรรม



แบ่งองคก์รคุณธรรม เป็น 3 ระดบั

ระดบัที่ 1

องคก์รส่งเสริมคุณธรรม 

ระดบัที่ 2

องคก์รคุณธรรม

ระดบัที่ 3

องคก์รคุณธรรมตน้แบบ

องคก์รส่งเสริมคุณธรรมที่มี

กระบวนกำรพฒันำองคก์ร

คุณธรรม ที่ไดม้ำตรฐำนขององคก์ร

ส่งเสริมคุณธรรม และมีกำร

จดัระบบภำยในองคก์รที่เอ้ือตอ่

กำรพฒันำองคก์รคุณธรรม และมี

กำรบริหำรจดักำรใหส้ำมำรถบรรลุ

ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้ท ำใหเ้กิด

กำรเปล่ียนแปลงเชิงพฤตกิรรมของ

คนในองคก์ร และส่งผลกระทบให้

กำรท ำควำมดีเพ่ิมข้ึน ปัญหำเชิง

คุณธรรมลดลง และมีแนวโนม้

จะเกิดกำรพฒันำที่ตอ่เน่ือง 

เกิดควำมยัง่ยนืได้

องคก์รที่แสดงเจตนำรมณ ์

จะพฒันำเป็นองคก์รคุณธรรม

โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย

ในกำรพฒันำคุณธรรม มี

แผนกำรด ำเนินกำรพฒันำ

องคก์รคุณธรรม มีกำรจดักลไก

ผูร้บัผิดชอบ มีกำรจดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม ซ่ึงผลกำร

ด ำเนินงำนอำจเกิดข้ึนบำงส่วน 

แตผ่ลกำรเปล่ียนแปลง

เชิงพฤตกิรรมของคนหรือ

ปัญหำเชิงคุณธรรมที่ลดลง

อำจยงัไม่เห็นผลชดัเจน

องคก์รคุณธรรมที่ด  ำเนินกำร

ประสบควำมส ำเร็จทั้งใน

กระบวนกำรพฒันำและ

กำรเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของ

คนที่สะทอ้นกำรมีคุณธรรม 

คนมีควำมสุข องคก์รมีคุณภำพ

และคุณธรรมเชิงประจกัษ ์

มีองคค์วำมรูส้ำมำรถถ่ำยทอด

และเป็นแหล่งเรียนรู ้

ใหก้บัองคก์รตำ่ง ๆ ได้



หลกักำรส่งเสริมและพฒันำองคก์รคุณธรรม

ระเบิด

จำกขำ้งใน

ท ำแบบ

องคร์วม

ท ำตำม

หลกัควำมจริง
กำรมีส่วนร่วม

ท ำควำมดี

เพ่ือควำมดี



กระบวนกำรพฒันำองคก์รคณุธรรม

ท ำให้

ทุกคน

ตกลงใจ

รว่มกนั 

คน้หำ

ควำมจรงิ

ของ

องคก์ร

ตัง้

เป้ำหมำย

กำร

เปลี่ยน

แปลง

รว่มกนั

ก ำหนด

วิธีกำร

และ

กลไก

ในกำร

ปฏิบตัิ

งำน

ลงมือ

ปฏิบตัิ

จรงิ

ใหเ้ป็น

วิถีชีวิต

ถอด

บทเรยีน

เพื่อสรำ้ง

ควำมรู ้

สรำ้ง

กิจกรรม

ช่ืนชม

ยกยอ่ง

สรำ้ง

เครอืข่ำย

คุณธรรม

ประเมิน

ผลลพัธ์

ผล

กระทบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9



ด ำเนินกำรตำมหลกักำร

ส่งเสริมและพฒันำองคก์ร

คณุธรรม  ทั้ง 5 ขอ้

ด ำเนินกำรตำม

กระบวนกำรพฒันำองคก์ร

คุณธรรม 9 ขั้นตอน



คุณธรรมท่ีตอ้งส่งเสริม





พอเพียง

ความพอเพียงในการด าเนินชีวิต

แบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล

ใชค้วามรูใ้นการตดัสินใจ

อยา่งรอบคอบ มีความพอประมาณ

พอดีไมเ่บียดเบียนตนเอง สงัคม

และส่ิงแวดลอ้ม ไมป่ระมาท

สรา้งภูมิคุม้กนัท่ีดี 

รูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง





วินยั

การยดึมัน่และรบัผิดชอบใน

หน้าท่ีของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง

ในการผลกัดนัชีวิตใหก้า้วหน้า 

วินัยต่อองคก์ร สงัคม 

ปฏิบติัตามจริยธรรม 

จรรยาบรรณ 

และเคารพต่อกฎหมาย



สุจรติ

ความซ่ือตรง ความซ่ือสตัยสุ์จริต

ยดึมัน่ ยนืหยดัในการรกัษาความจริง 

ความถูกตอ้ง ความเป็นธรรมทั้งปวง 

นอกจากตนเองจะเป็นคนซ่ือตรงแลว้ 

ตอ้งกลา้ปฏิเสธการกระท า

ท่ีไมซ่ื่อตรงไมซ่ื่อสตัยข์องบุคคลอ่ืน

ท่ีจะท าใหส้่วนรวมเกิดความเสียหาย



จติอำสำ

การเป็นผูท่ี้ใส่ใจต่อสงัคมสาธารณะ

และอาสาลงมือท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ท่ีมิใชห่น้าท่ีของตน ดว้ยความรกั 

ความสามคัคี เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น

ของสงัคมของประเทศชาติ 

โดยมิไดห้วงัผลตอบแทน ท ำควำมดี

เพ่ือควำมดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสงัคม

ท าอยา่งสม า่เสมอจนเป็นนิสยั













Mindset (วิธีคิด) คนเรำเปลี่ยนไปไดต้ลอดเวลำ ประสบกำรณชี์วิตจะค่อยๆ

หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่ำจะในทำงท่ีดีข้ึนหรือแย่ลง

ก็ตำม

Mindset เปลี่ยนแปลงไดเ้รื่อย ๆ ทุกวินำที



ระบบคิดจะส่งผลต่อฐำนควำมคิด หรือกรอบควำมคิด (Mindset) 

ที่เป็นกลุ่มของควำมเช่ือ หรือวิธีกำรคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมอง และ

ทศันคติ เพรำะ Mindset หรือ ทศันคติ หรือวิธีคิด หรือควำมเช่ือของคน

แต่ละคน จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและกำรตัดสินใจของคนผูน้ั้น 

Mindset ของคนเรำเปล่ียนไปไดต้ลอดเวลำ ประสบกำรณชี์วิต

จะค่อย ๆ หล่อหลอมใหวิ้ธีคิดของคนนั้น ๆ เปล่ียนแปลง ไม่ว่ำจะในทำง

ท่ีดีข้ึน หรือแยล่งก็ตำม

Mindset





หน่ึงรกัชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย์ สองซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทนได้

สำมกตญัญู พ่อแม่ สุดหวัใจ สี่มุ่งใฝ่ เล่ำเรียน เพียรวิชำ

หำ้รกัษำ วฒันธรรม ประจ  ำชำติ หกไม่ขำด ศีลธรรม ศำสนำ

เจด็เรียนรู ้อธิปไตย ของประชำ แปดรกัษำ วินยั กฎหมำยไทย

เกำ้ปฏิบตั ิตำมพระ รำชด ำรสั สิบไม่ขำด พอเพียง เล้ียงชีพได้

สิบเอ็ดตอ้ง เขม้แข็ง ทั้งกำยใจ สิบสองไซร ้คิดอะไรใหส้่วนรวม







Code of Conduct





เริ่มท่ีใคร



“
”





ขอขอบคุณ


