กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน ให้เกิดความครอบคลุม
ทุกระดับทุกพื้นที่ โดยการกระจายของสถานบริการอย่างทั่วถึงให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เป็นมิตร เต็มใจ
เอื้ออาทร มีจิตอาสา ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นที่ไว้วางใจ
และเชื่อมั่นของประชาชน ดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด ภาพลักษณ์ดงั กล่าวจะประจักษ์ตอ่ สังคม จำเป็นทีบ่ คุ ลากร
สาธารณสุขจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ผูบ้ ริหารทุกระดับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิง่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ ฉบับนี้ จัดทำขึน้
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบและการ
ขยายผลไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ จำเป็นต้องอาศัยพลังของชาวสาธารณสุขทุกคน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน อันมีเป้าหมายที่ประเทศชาติ โดยประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

(นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม ๒๕๕๔

สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔
จะครบวาระการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความ
ต่อเนื่อง ในการสร้างความเข้าใจ กระตุ้นชมรมให้มีกิจกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย จึงได้จัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์
ความจำเป็นทีส่ ำคัญให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อบังคับในระบบราชการ
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือการพัฒนาบุคลากรและองค์กรสาธารณสุขในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ การพัฒนางาน สังคม
และพัฒนาประเทศมีความชัดเจนและมีเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ประสบ
ผลสำเร็จในระดับหน่วยงาน เพือ่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของสังคมสาธารณสุขทีย่ ง่ั ยืนต่อไป

(นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี)

(นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร)

รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
กันยายน ๒๕๕๔

ผูอ้ ำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
กันยายน ๒๕๕๔

⌫

นโยบายการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้
อย่างเท่าทัน มุง่ ให้สงั คมร่มเย็นเป็นสุขอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักการนำทาง นโยบายการบริหารกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการกำหนดให้มีการสร้างเสริม
วัฒนธรรมองค์กรทีด่ ใี นวงการด้านสุขภาพทุกระดับ ด้วยการเน้นระบบคุณธรรม ระบบความสัมพันธ์แนวราบ ระบบ
วัฒนธรรมความเรียบง่าย มีความสมานฉันท์ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่เป็นธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้มีคุณธรรม
รูร้ กั สามัคคี มีชวี ติ พอเพียง จิตใจเข้มแข็งและมีความสุข
กระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดย ได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากร
เพือ่ ปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างจิตสำนึกทีด่ ใี ห้บคุ ลากรสาธารณสุขสามารถนำหลักคุณธรรม
และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ก่อให้มีความสุขทั้งยังเกิดประโยชน์
และความมั่นต่อตนเอง-ครอบครัว-สังคมและประเทศชาติ มีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่เป็น
แบบอย่างในทางคุณธรรมและการทำความดี มีการแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม
ทันสมัย โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างและขยายเครือข่าย
การพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บคุ ลากรในองค์กร-หน่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไว้ในแผนตรวจราชการปกติ
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดำเนินงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมีการตื่นตัว และได้รับการสนับสนุน
ที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมถึงแม้ไม่เป็นภารกิจหลักแต่จำเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ความสามัคคีของประชาชนชาวไทย ทีร่ จู้ กั การให้เกียรติ การเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผูอ้ น่ื
การใช้เหตุผลทางปัญญาตัดสินเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง โดยเฉพาะ
บุคลากรสาธารณสุขที่ต้องแสดงบทบาทการให้บริการ จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดจิตบริการ ที่มีความ
เอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น มีความรักให้อภัยต่อกัน ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ช่วยกันดูแลปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม สามารถดำเนินชีวติ ประจำวันได้อย่างมีความสุขและช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้
รวมทั้งเกิดการเรียนรู้แนวทางประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขทั่วถึงกันของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขมีทั้ง
๑) ด้านบริหาร ซึ่งกำหนดนโยบาย-ควบคุม กำกับให้บรรลุผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ
๒) ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ๓) ด้านบริการซึ่งเป็นหน่วยที่เข้าถึงประชาชน
ได้มากที่สุด แต่ทุกหน่วยงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องภายใต้ภารกิจหลัก มีความต่อเนื่องของ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทีแ่ ตกต่างและสามารถเรียนรูร้ ว่ มกันได้

จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ
ต่างๆ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๕๑) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมนั้น มีความหลากหลายใน ๕ มิติ คือ มิติของสถาบัน ได้แก่ สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันของรัฐ เอกชน ชุมชน สื่อมวลชน มิติของบุคคล ที่เป็นผู้นำหรือศูนย์รวมแห่งศรัทธา
มิติด้านปรัชญาความเชื่อ อุดมการณ์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศ มิติด้านกฎระเบียบ การเมือง
การปกครอง หรือมิติในเชิงบริบทต่างๆ ซึ่งพัฒนาการด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข
ที่สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อันประกอบด้วยทุกภาคส่วนของสังคม
โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติเป็นทีต่ ง้ั ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ในช่วงของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๔ (ฉบับที่๑) ได้ปรากฏรูปธรรมของการดำเนินการพัฒนาในช่วง ๕ ปีที่ชัดเจนและชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของ
การให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทางทีด่ เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการขยายวงกว้าง
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยในระยะที่ ๑ ได้มีการจัดตั้งชมรมและมีเครือข่ายของชมรมเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมี ๖๕๔ ชมรม ที่มีการประสานงาน ตรวจเยี่ยม ตลอดจนผลักดันกิจกรรมการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ระบบการตรวจราชการปกติของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะที่ ๒ ได้มีการกระตุ้น
กิจกรรมให้เครือข่ายชมรม รวมทัง้ การส่งเสริมการวิจยั การสร้างองค์ความรูแ้ ละการพัฒนาคนดีเป็นบุคคลตัวอย่าง
และในระยะที่ ๓ จนถึงปัจจุบันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้วยความพยายามสร้างรูปแบบการ
พัฒนาทีส่ ามารถถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปัญญาศึกษา(contemplative
education) กระบวนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (critical & systematic thinking) กระบวนการ
เรียนรูจ้ ติ บริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ (humanized health care) ซึง่ ได้มกี ารดำเนินการต่อเนือ่ งในสถาบัน
การศึกษา ทีเ่ ชือ่ มต่อกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน จึงควรได้รบั
การสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ ยายไปสูส่ ถานบริการสุขภาพ และภาคประชาชนผ่านทาง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) ซึง่ ถือได้วา่ เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการบริการสุขภาพในชุมชน
ของบุคลากรสาธารณสุขจนได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพในแนวคิดของบริการสุขภาพ
เชิงระบบ อีกทั้งยังเป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง

การกำหนดภาพลักษณ์ของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบริการสุขภาพประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยการมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีความรักความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน
สามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แสดงความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังมี
การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น มีปัญญามีเหตุผลและเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร
สาธารณสุขมีความสุขจากการเป็นผูใ้ ห้บริการเป็นเป้าหมายกำหนดแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึง่ อยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ และ ๑๑ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งให้การดำเนินชีวิตของประชาชนไทยอยู่ในวิถีพอเพียงอย่างมีความสุขโดยถ้วนหน้า ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรสาธารณสุข
อย่างเป็นระบบ ให้เกิดความตระหนักในการเป็นคนดีได้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ทุกพื้นที่ มีความตั้งใจ
เต็มใจจะเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เป็นการดำเนินการทีต่ อ้ งการความต่อเนือ่ ง
และครอบคลุมในทุกพืน้ ที่ จากการติดตามการดำเนินงานในช่วงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับพ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ พบว่า ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยของบริบทองค์กรและชุมชนท้องถิน่ แต่ในภาพรวมของการพัฒนา พบว่ามีการรวมกลุม่ ทีส่ นใจในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น การเผยแพร่ และการยอมรับยกย่องชื่นชมคุณงามความดี รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบกัลยาณมิตรในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ฉบับพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีจุดเน้นของการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนา
บุคลากรซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของคนดี ทั้งการดำเนินชีวิตและการแสดง
บทบาทผูม้ จี ติ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทีส่ อดคล้องกับองค์กรทีบ่ ริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มีวฒ
ั นธรรม
องค์กรที่สนับสนุนการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การช่วยเหลือเกื้อกูล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสถาบันทางสังคม
ที่เข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลของระบบนิเวศน์ มีการดำเนินชีวิต
ทีไ่ ม่เบียดเบียน และรูจ้ กั การให้ มีจติ สาธารณะ มีสนั ติสขุ ในการอยูร่ ว่ มกัน สามารถพัฒนาจิตใจให้เคารพศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น
แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข จากพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ว่า “...ข้าพเจ้าจึง
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้ากันด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตากัน
ให้นำ้ ใจไมตรีกนั ให้อภัยไม่ถอื โทษโกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กนั โดยมุง่ ดีมงุ่ เจริญต่อกัน
ด้วยความบริสทุ ธิแ์ ละจริงใจ...” ซึง่ การปฏิบตั ติ นของข้าราชการ สามารถนำมาเป็นแนวทาง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า สำนักงานข้าราชการพลเรือนได้ประมวลหลัก ๑๐
ประการในการตามรอยพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัว คือ (สุเมธ ตันติเวชกุล, ๒๕๕๑) ๑) ความรู้ ๒)ความอดทน
มุง่ มัน่ ยึดธรรมะและความถูกต้อง ๓) ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด ๔) มุง่ ประโยชน์คนส่วนใหญ่
เป็นหลัก ๕) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง ๖) มีความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียร
๗) มีความสุจริต และความกตัญญู ๘) พึง่ ตนเอง ส่งเสริมคนเก่ง ๙) รักประชาชน และ๑๐) ทำงานเพือ่ ประชาชน

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัตวิ า่ มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
การปฏิบตั ริ าชการ ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการทีด่ ี ๘.๑.๕
ระบุว่า “เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนาความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน” โดยมอบหมายให้
สำนักงาน ก.พ. มีหน้าทีส่ นับสนุนส่งเสริมการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยรับผิดชอบดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน กำหนดแนวทางเสริมสร้างคุณธรรม และรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการภายใต้
ยุทธศาสตร์หลัก ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การสร้างกลุ่มผู้นำและรูปแบบองค์กรแห่งสุจริตธรรม
๒) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนาข้าราชการ ๓) การให้คำปรึกษา แนะนำ
และการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ๔) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล
ให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
๖) การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม และ ๗) การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการไทย นอกจากนั้นพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ บททั่วไป มาตรา ๓๔ ได้ระบุว่า “การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นเพื่อ
ผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า โดยให้ขา้ ราชการปฏิบตั ริ าชการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี กำหนดว่า ๑) การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ ๒) พัฒนา
ข้าราชการให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงประชาชน ๓) พัฒนาผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำทีม
ผู้นำองค์กรและผู้นำเครือข่าย และ ๔) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ให้มี
พลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การทีด่ ที ง้ั ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑)ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคนไทยมีสุขภาพดี ๒)ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มุ่งมั่น
พัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วม เพือ่ ตอบสนองผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ให้เข้าถึงบริการได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว
และครอบคลุมอย่างเสมอภาค ๓)ด้านองค์การ ที่มุ่งสร้างองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง และ

๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ที่มุ่งส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมด้วยความเสมอภาค
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตอาสา ทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข . ๒๕๕๔) ได้มกี ารดำเนินการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรอบมาตรฐานในการกำกับการประพฤติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานข้าราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ ๑) ซือ่ สัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ ๒) ยืนหยัดและยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ๓) ปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ๔) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๕) มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
และ ๖) ดำรงชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๓)
การผลิตและการพัฒนา ให้บุคลากรสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสังคม โดยการ
พัฒนาภายในตัวตนของบุคคล ให้สามารถคิดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการที่มีคุณค่า เป็นทรัพยากรองค์กรที่มีทุนทางสังคมสูง สามารถเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้าของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาภายในด้านจิตอารมณ์ ความคิด และสติปญ
ั ญา เพิม่ คุณค่าให้กบั บุคลากรมองโลกแง่ดี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรัก-ความเมตตา การส่งเสริมพฤติกรรมในการให้ -ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม การสร้างสามัคคีในกลุ่มคน ที่เริ่มจากการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเอง
และส่ ง ผลต่ อ ไปเพิ ่ ม คุ ณ ค่ า ในความเป็ น มนุ ษ ย์ ข องผู ้ อ ื ่ น มี พ ฤติ ก รรมการอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และพร้อมจะเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการดำเนินชีวติ อย่างมีสขุ ภาวะ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยพืน้ ฐานด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล เป็นภารกิจทีต่ อ้ งมีการ
ส่งเสริมให้เกิดรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ เพื่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
และแพร่หลาย โดยมุง่ เน้นคุณภาพของบุคลากร การบริการประชาชนและพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดย”แก้วกัลยาสิกขาลัย”
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการกำหนดวิธกี ารพัฒนาและ/หรือปรับเปลีย่ นวิธกี ารพัฒนาเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องจากช่วง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐- ๒๕๕๔) เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นคนดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดูแลสังคม ชุมชน และ
บริการด้านสุขภาพประชาชนอย่างมีคณ
ุ ภาพ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงาน
ด้านการศึกษาและสถานบริการสุขภาพ ทั้งการผลิตและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายชมรมจริยธรรม
เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสำคัญ
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่าง
บูรณาการและเป็นองค์รวม

“มุ่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี
มีจติ บริการและดำเนินชีวติ พอเพียง โดยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล”

กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถบ่งชี้คุณภาพของ
บุคลากรและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทัง้ ในส่วนบุคคล
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ที่ครอบคลุมการสร้าง การพัฒนาและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในองค์กรธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นการมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ งี าม เพือ่ การปฏิบตั งิ าน
ในบทบาทหน้าที่ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
๑. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรมเป็นฐาน ด้วยวิธกี ารพัฒนา
กระบวนการคิด กระบวนการทางปัญญา มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สขุ ส่วนรวม และการพัฒนาจิตใจ
ให้สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๒. สร้างจิตสำนึกทีด่ ขี องผูน้ ำองค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมของบุคลากรในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริม ยกย่องคนดี ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ดำเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ขยายเครือข่าย และเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับกรม
๕. พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

๑. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทุกระดับ ทุกพืน้ ที่
๒. ส่งเสริมการพัฒนาผูน้ ำองค์กร ให้มกี ารเอือ้ ต่อการสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม
๓. ส่งเสริมองค์กรบริหารจัดการภายใต้หลักการธรรมาภิบาล หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม
๕. พัฒนาเครือ่ งมือประเมิน ตรวจสอบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส
๖. นวัตกรรมการจัดการความรู้ หรืองานวิจยั ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

⌫
๑. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ทุกพืน้ ที่ ได้รบั การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผูน้ ำองค์กร ได้รบั การยอมรับให้เป็นต้นแบบการดำเนินชีวติ การปฏิบตั งิ านทีเ่ น้นการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี า่ นิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ทเ่ี ชือ่ ถือได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐
๓. องค์กรได้รบั การส่งเสริมให้บริหารจัดการภายใต้หลักการธรรมาภิบาล หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. เครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข มีความเข้มแข็งทัง้ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
โดยมีความร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอก
๕. มีเครือ่ งมือประเมิน ตรวจสอบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส ในแต่ละบริบท
ไม่น้อยกว่าระดับกรมหรือกลุ่มเขต
๖. มีนวัตกรรมการจัดการความรู้ หรืองานวิจยั ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไม่นอ้ ยกว่าระดับองค์กร

การปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างศักดิศ์ รีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ระดับหน่วยงาน
ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการกำหนดแนวทางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในภาคราชการ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่มีกลยุทธ์หลักๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเป็นแผนงาน/
โครงการ สำหรับองค์การได้แปลงไปสู่การปฏิบัติภายใต้แต่ละบริบทให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
แนวทางกลยุทธ์สำคัญ ประกอบด้วย
๑.๑ พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม และคุณธรรมเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของบุคลากร
๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาจิตตปัญญา และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้บคุ ลากร ทุกระดับ
๑.๓ สร้างผู้นำองค์กร และส่งเสริมแกนนำ แบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๑.๔ ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข
แนวทางกลยุทธ์สำคัญ ประกอบด้วย
๒.๑ พัฒนากระบวนการสื่อสาร โดยใช้สุนทรียสนทนา ให้เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในองค์กร
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการในหลักธรรมาภิบาล ในองค์กร
๒.๓ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ หลักการดำเนินชีวติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาจิตตปัญญา กระบวนการ
เรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และวัฒนธรรมการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒.๕ สร้างเครือ่ งมือ หรือระบบการติดตาม-ประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม
ทักษะในการสร้างความเป็นธรรมของการประเมินบุคคลในบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมของเครือข่าย
สาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม
แนวทางกลยุทธ์สำคัญ ประกอบด้วย
๓.๑ การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำเนินชีวติ ของบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ยกย่อง และ เผยแพร่
แบบอย่างทีด่ ดี า้ นคุณธรรมจริยธรรม ระดับองค์กร เครือข่าย พืน้ ที่ และระดับประเทศ
๓.๒. พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการขยายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
๓.๓ การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาจิตตปัญญา จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ทัง้ ผลงานกระบวนการเรียนรู้ งานวิชาการ หรืองานวิจยั
๓.๔ การจัดระบบข้อมูลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทัง้ บุคคล-องค์กรต้นแบบ องค์กรสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู-้ การพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูล
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๒.๑ พัฒนากระบวนการสือ่ สาร โดยใช้สนุ ทรียสนทนา ให้เป็นวัฒนธรรมในการอยูร่ ว่ มกัน
ในองค์กร
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการในหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
๒.๓ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
และวัฒนธรรมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒.๕ สร้างเครื่องมือ หรือระบบการประเมินตรวจสอบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๓.๑ การแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ คุ คล องค์กร ยกย่อง เผยแพร่ ระดับองค์กร เครือข่าย
และประเทศ
๓.๒.พัฒนาความเข้มแข็งของ เครือข่าย และการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอืน่ ๆ
๓.๓ การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาจิตตปัญญา จิตบริการ ทั้งผลงานกระบวนการเรียนรู้
งานวิชาการ หรืองานวิจยั
๓.๔ การจัดระบบข้อมูลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั้งบุคคล-องค์กรต้นแบบ
องค์กรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู-้ การพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูล

ยุทธศาสตร์ ๒
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ในสังคมสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ ๓
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเครือข่ายสาธารณสุข
และทุกภาคส่วนของสังคม
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๑.๑ พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม และคุณธรรมเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของบุคคลากร
๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาจิตตปัญญา และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้บคุ ลากร ทุกระดับ
๑.๓ สร้างผูน้ ำองค์กร และแกนนำ เป็นแบบอย่างการส่งเสริมทีเ่ น้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๑.๔ ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต

ยุทธศาสตร์ ๑
การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรสาธารณสุข
ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทีด่ งี ามให้เป็นวิถชี วี ติ และส่งเสริม
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

*

*
**

*

*

**
**
*

*

*
*
*
**

*

*
**

*

*

*

**

*

*
*
*
**

ปี งปม.๕๕ ปี งปม.๕๖ ปี งปม.๕๗ ปี งปม.๕๘ ปี งปม.๕๙

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์: “มุง่ เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้เคารพศักดิศ์ รีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจติ บริการและดำเนินชีวติ พอเพียง
โดยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล”

⌫

⌫

⌫

Strategy Map ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคุณธรรมฯ ๕๕-๕๙

พัฒนาจิตใจสูงขึ้น
มีปัญญา มีเหตุผล

เครือ่ งมือประเมินระดับเขต / กรม

> ๕๐% ขององค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

⌫

มีความรักสามัคคี และเอื้ออาทร
เคารพศักดิ์ศรี-คุณค่าความเป็นมนุษย์

> ๘๐% ของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา

ปฏิบัติงานบริการอย่างมีคุณภาพ
จิตบริการ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

> ๑๐% ผูน้ ำองค์กร
ได้รับการยอมรับ

⌫

⌫

ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

มีผลงานวิชาการ / วิจัยด้านจริยธรรม

เครือข่ายจริยธรรมขยายวงกว้างสู่ภายนอก

จำนวนสมาชิกเครือข่ายจริยธรรมเพิ่มขึ้น

⌫

⌫

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

๑.๑ พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม ๑) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของผู้นำ
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม รักษาเกียรติ
การดำเนินชีวิตของ
และศักดิศ์ รี ซือ่ สัตย์สจุ ริต
บุคลากร
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง
๒) จัดการวิธียอมรับคนดี
ผูม้ จี ติ สำนึกทีด่ งี าม และส่งเสริม
การเผยแพร่แบบอย่างของคนดี
ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ
เวทีเสวนา หรือการประชุมในพื้นที่
เป็นต้น
๓) การพัฒนาให้เป็นผู้ที่ มีน้ำใจ อ่อนโยน
เสียสละ อ่อนน้อมถ่อมตนและให้อภัย
โดยการจัดโครงการอบรม
กิจกรรมนันทนาการ ที่สร้างสรรค์
กระบวนการคิด การฝึกความอดทน
การแสดงน้ำใจ การให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาสังคมหรือการสร้าง
สาธารณประโยชน์
การเอือ้ เฟือ้ ต่อบุคคลรอบข้าง เป็นต้น
๔) ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาท
โดยการอบรม-ศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/
หน่วยงานตัวอย่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- สถาบันการศึกษา
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
- หน่วยงานในส่วนกลาง
ทุกกรม และส่วนภูมิภาค
ทุกกลุ่มเขต
- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวง ระดับเขต

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ งี ามให้เป็นวิถชี วี ติ และส่งเสริมการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (ต่อ)
กลยุทธ์
๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนา
จิตตปัญญา
และกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ
ให้บคุ ลากร ทุกระดับ

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ
๑) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หรือการฝึกฝน ให้เข้าใจกระบวนการ
* การฝึกสติ การใช้สมาธิ
* การใช้สุนทรียสนทนา
* การพัฒนาการคิดใคร่ครวญ
* การเคารพ-การให้เกียรติตนเอง
และผู้อื่น
* การคิดบวก คิดสร้างสรรค์
๒) จัดโครงการให้บคุ ลากรได้เรียนรู้ และ
ฝึกฝนวิธกี ารแสดงออก เพือ่ ส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ได้แก่
* ธรรมชาติของมนุษย์กับปฏิกิริยา
ต่อสิ่งแวดล้อม
(inner nature : Maslow’s)
* การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ (process of learning: Roger)
* การพึ่งพาและเกื้อกูลของกลุ่มคน
(positive interdependence)
เป็นต้น
๓) สนับสนุนให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนา
ทั้งจากภายในและภายนอก เช่น
โครงการเมืองศีล ๕ กระบวนการพัฒนา
การเรียนรู้ระบบครอบครัวเสมือน
เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวง ระดับเขต
- สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานทุกกรม
ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ งี ามให้เป็นวิถชี วี ติ และส่งเสริมการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

๑.๓ สร้างผูน้ ำองค์กร
๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารอย่าง
และส่งเสริมแกนนำ
สม่ำเสมอ โดยให้มีระยะเวลายืดหยุ่น
แบบอย่างในการบริหาร
ให้เลือกเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง
ที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
จริยธรรม
๒) สร้างระบบการทำงานในบรรยากาศ
กัลยาณมิตร การให้กำลังใจ
การชื่นชมคนดี การส่งเสริมความสุข
ในการปฏิบัติงาน
๓) สนับสนุน การเป็นคนดี เป็นและมี
จิตบริการในการปฏิบัติงาน
ผ่านการยกย่องในการประชุม
หน่วยงาน ประกาศ เอกสาร ฯลฯ
๔) ส่งเสริมการสร้างรูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ในบริบทต่างๆ
ด้วยการกำหนดแผนเงินควบคู่
แผนงานโครงการ
๕) สนับสนุนการขยายงานในกลุ่มองค์กร
ที่ได้เริ่มการดำเนินงาน ให้เกิดความ
ต่อเนือ่ ง และเปิดโอกาสการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ด้วยโครงการศึกษาดูงาน
การจัดการสัมมนา การถ่ายทอด
เชิงการจัดการความรู้
๖) สนับสนุนรูปธรรมของความร่วมมือ
ในการวางแผนการพัฒนา เช่น
โครงการเรียนรู้กระบวนการจิตบริการ
ด้วยหัวใจมนุษย์ ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือนของสถาบันการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวง ระดับเขต
- สถาบันการศึกษา
- ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การสร้างและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ งี ามให้เป็นวิถชี วี ติ และส่งเสริมการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๔ ส่งเสริมการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มานำทางชีวิต

๑) สร้างจิตสำนึกที่ดีงามของบุคลากร
น้อมนำปรัชญาพอเพียงมานำทาง
ชีวติ ทีส่ มดุลพอดี รูจ้ กั พอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลก
และมีคุณธรรมจริยธรรม
๒) ส่งเสริมกิจกรรมและให้บคุ ลากร
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหรืองาน
สาธารณประโยชน์ต่างๆ
๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความ
ตระหนักคุณค่าความพอเพียง ประหยัด
ความคุ้มค่าโดยมีเหตุผลในการใช้
ทรัพยากรของชาติ เช่น
การประหยัดพลังงาน การออมทรัพย์
ฯลฯ
๔) ปรับรูปแบบการศึกษาดูงาน
ให้มีการศึกษาสถานที่ดำเนินโครงการ
ในพระราชดำริพื้นที่นำร่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
๕) บริหารจัดการให้บุคลากรมีการเรียนรู้
จากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร
พระบรมราโชวาท โดยเน้นกระบวนการ
ของการมีส่วนร่วมทุกคน
๖) จัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหา
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานในวันสำคัญต่าง ๆ
๗) สร้างรูปธรรมของหลักการบริหาร
ที่โปร่งใส มองประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนหรือพวกพ้อง

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวง ระดับเขต
- หน่วยงานระดับกรม
- อนุกรรมการ กพร.
ของกระทรวงสาธารณสุข
- ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม
ในสังคมสาธารณสุข
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

๒.๑ พัฒนากระบวนการสื่อสาร ๑) พัฒนาทักษะของกระบวนการ
โดยใช้สุนทรียสนทนา
สุนทรียสนทนา ในลักษณะของการ
ให้เป็นวัฒนธรรมในการ
จัดประชุมเชิงอบรม-สัมมนา
อยู่ร่วมกันในองค์กร
เชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพือ่ การฟังอย่างลึกซึง้ และเปิดโอกาส
ในการพูด
๒) สร้างระบบการสือ่ สารแบบกัลยาณมิตร
ในการเสริมสร้างพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน
๓) จัดทำสื่อถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรม
หรือการเผยแพร่การทำความดี
ของบุคคล หน่วยงาน
๔) ส่งเสริมการดำเนินชีวติ โดยร่วมมือกับ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถานบริการสุขภาพ ให้อดทน ซือ่ สัตย์
ไม่ฉอ้ โกง ไม่เบียดเบียน
๕) ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะ โดยวิธกี ารต่างๆ
ให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ ง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถตัดสินใจ
กระทำหรือไม่กระทำบางสิ่งบางอย่าง
ได้อย่างเหมาะสม
๖) สร้างระบบการยอมรับความซื่อสัตย์
ความจริงใจ การตรงต่อเวลา การมี
สัมมาคารวะ การใช้วาจาและ
ท่าทางสุภาพ การรูจ้ กั ขอโทษ
และให้อภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก

- ทุกหน่วยงาน

- ทุกหน่วยงาน

- ทุกหน่วยงาน

- ทุกหน่วยงาน

- ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม
ในสังคมสาธารณสุข (ต่อ)
กลยุทธ์
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ และทักษะ
การบริหารจัดการ
ในหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ
๑) หน่วยราชการกำหนดแผนปฏิบัติการ/
ปฏิทินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
๒) กำหนดแผนเงินเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อต่อ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ทีโ่ ปร่งใส ยุตธิ รรม เช่น การเข้าร่วม
โครงการ การจัดสิง่ แวดล้อม
การบริการสาธารณะ
การจัดการประชุม-อบรม-สัมมนา ฯลฯ
๓) เร่งสร้างบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง
เป็นคนดี ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ป้อนเข้าสู่ผู้นำ/ผู้บริหาร
พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
และแสดงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
๔) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลักการ
บริหารจัดการที่ดี
หลักการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
และการแสดงความคิดเห็นที่สร้าง
สมานฉันท์ การใช้เหตุผลตัดสิน
สถานการณ์ปัญหา
๕) ส่งเสริมค่านิยมการยอมรับความจริง
ความเสมอภาคและการชี้แจง
ข้อเท็จจริงในที่สาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ทุกหน่วยงาน

- กรมทุกกรม

- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวง ระดับเขต

- ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม
ในสังคมสาธารณสุข (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

๒.๓ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา ๑) ทบทวนกระบวนการพัฒนาบุคลากร
คุณธรรมจริยธรรม
สาธารณสุขทีผ่ า่ นมา หรือการติดตาม
ผลการดำเนินการ/การรับการพัฒนา
ในหลักสูตรต่างๆ
๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น โดยสอดแทรกเนื้อหา
ในการอบรม-สัมมนา เพื่อพัฒนา
โดยมีหลักการสำคัญๆ ได้แก่
* ทฤษฎีการเรียนรู้ :
* สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้:
พฤติกรรมนิยม, พุทธนิยม,
หรือ มนุษยนิยม
* ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
(constructivism)
* การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
(Decission making)
* แนวคิดการใช้เหตุผล
(Clinical Reasoning)
๓) จัดทำ/รวบรวม หลักสูตรการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร
แต่ละกลุม่ ภารกิจ ทัง้ ระดับผูบ้ ริหาร
ผูป้ ฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- สถาบันการศึกษาในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก
- เครือข่ายชมรมจริยธรรม
ทุกกรม/ทุกเขต
- หน่วยงานทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม
ในสังคมสาธารณสุข (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาให้เกิด
จิตบริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์
และวัฒนธรรมการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๑) จัดโครงการอบรมหรือส่งเสริมบุคลากร
ให้เข้าใจ เข้าถึงหลักการดำเนินชีวิต
อาทิ
* สามารถพึ่งตนเองได้ในการทำงาน
และการใช้ชวี ติ ปฏิบตั งิ านอย่าง
มืออาชีพ ทำงานอย่างมีศกั ดิศ์ รี
(integrity) ขยันตั้งใจทำงาน
(activeness)
* ทำงาน ใช้ชวี ติ และวางตัว
โดยยึดหลักความเหมาะสม ปรับตัว
ได้ทนั โลก (relevancy)
เป็นประชาธิปไตย (democracy)
ยอมรับหลักการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
* ทำงานทีค่ รอบคลุมหลักความ
รอบคอบ มีเหตุผลและมีความ
เพียงพอ โดยรับผิดชอบต่อสังคม
(accountability)
และมีศลี ธรรม คุณธรรม(morality)
* ให้พอใจในสถานภาพของตนและ
เน้นความพึงพอใจของประชาชน
จากผลงาน (yield)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (efficiency)
๒) จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
และประเมินผลการเรียนรู้
แบบถอดบทเรียนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก,
- หน่วยงานระดับกรม,
- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวงระดับเขต

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม
ในสังคมสาธารณสุข (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.๕ สร้างเครือ่ งมือ หรือระบบ ๑) กำหนดพฤติกรรมคุณธรรม เป็นตัวชีว้ ดั - คณะกรรมการดำเนินการ
การประเมินตรวจสอบการ
สมรรถนะบุคลากร อย่างชัดเจน เช่น
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การตรงต่อเวลา วาจาเหมาะสม
- สำนักตรวจราชการกระทรวง
- ผู้บริหารระดับกรม
ความซือ่ สัตย์ การมีสมั มาคารวะ
เป็นต้น
๒) ทำแผนการประเมินการปฏิบัติงาน กระบวนการคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
พร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม
เชื่อมโยงกับการขึ้นสู่ตำแหน่ง
การโอนย้าย รวมทัง้ การพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร
๓) จัดทำสถิตกิ ารได้รบั การยกย่องบุคคล/
หน่วยงาน และสถิตกิ ารร้องเรียน/
เรือ่ งการละเมิดคุณธรรมจริยธรรม
หรือการประพฤติมิชอบ
๔) กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของ
หน่วยงาน บังคับใช้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมในการประเมินองค์กร
และการประเมินผลงานรายบุคคล
รวมทั้งมาตรฐานจรรยาข้าราชการ
ทุกระดับ
๕) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ
มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์
เป็นหลักประกันพิทักษ์คุณธรรม
จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม
กลยุทธ์
๓.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคคล องค์กร ยกย่อง
เผยแพร่ ระดับองค์กร
เครือข่าย และประเทศ

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑) กำหนดเป็นปฏิทินหน่วยงานเพื่อการ - สำนักงานตรวจราชการ
สือ่ สาร การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ น
กระทรวงระดับเขต
คุณธรรมจริยธรรม
- ผู้บริหารระดับกรม
- คณะกรรมการดำเนินการ
๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมบุคคล –
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
วัฒนธรรมองค์กร-ค่านิยมสังคม
ในลักษณะ เวทีเสวนา การจัดประชุม
การศึกษาดูงาน ฯลฯ
๓) การเสนอแนวทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูค้ วามคิด กระบวนการ
และผลลัพธ์ทเ่ี กิดต่อสังคมส่วนรวม
ประโยชน์สงู สุด
๔) การยกย่องบุคคลทีม่ คี วามดี
สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมในบทบาท
ของตน ประพฤติตนอยูใ่ นคุณธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้เกียรติ
ตนเองและเคารพศักดิศ์ รีของบุคคลอืน่
โดย
* การประเมินตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม อย่างต่อเนือ่ ง
* ผลงานประจักษ์ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรม
๕) จัดพืน้ ทีส่ าธารณะ เพือ่ การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การขอความช่วยเหลือ/
การให้คำปรึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓.๒. พัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย และการขยาย
ความร่วมมือกับภาคส่วน
อื่นๆ

๑) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดง
ความยินดีตอ่ พฤติกรรมของคนดี
หรือผลงานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ/
ส่วนรวม
๒) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
คุณธรรมจริยธรรม ในส่วนภูมิภาค
เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
และเป็นค่านิยมของสังคมสาธารณสุข
๓) ส่งเสริมกิจกรรมแกนนำเพื่อขยายผล
หรือกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย
๔) สร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณธรรมกับผู้อื่น/หน่วยงานอื่น
ในระดับพืน้ ที่ และเครือข่าย
กัลยาณมิตร ผ่านโครงการตลาดนัด
ความดี เพือ่ เปิดกว้างในการเรียนรู้
๕) การวางแผนจัดระบบการคัดเลือกคนดี
และผลงานของหน่วยงาน อย่างโปร่งใส
ยุตธิ รรม
๖) การกำหนดแนวทางความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ ที่มุ่งเน้น
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ของธรรมาภิบาล

- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวงระดับเขต
- ผู้บริหารระดับกรม
- ทุกหน่วยงาน
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- คณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
- เครือข่ายชมรมจริยธรรม
ระดับกรม/เขต

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม (ต่อ)
กลยุทธ์
๓.๓ การสร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนา
จิตตปัญญา จิตบริการ
ทัง้ ผลงาน กระบวนการ
เรียนรู้ งานวิชาการ
หรืองานวิจัย

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑) การส่งเสริมการยอมรับบุคคล-ข้อมูลผลงาน ทีบ่ ง่ ชีค้ วามซือ่ สัตย์
การแสดงออกของการมีจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การบริหารจัดการทีโ่ ปร่งใส ยุตธิ รรม
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของ
คุณธรรม ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ในแต่ละบริบทหน่วยงาน/พื้นที่
๒) การให้คณ
ุ ค่าเป็นรางวัล กับบุคคล
ทีส่ ร้างสรรค์ความดี ความงาม
และประโยชน์ส่วนรวม โดย
* การประกาศ ในการประชุม
* การติดประกาศยอมรับคนดี ความดี
๓) การยกย่อง-เผยแพร่ความดี
อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบ
* การสัมมนาวิชาการ ประจำปี
* หนังสือสดุดเี กียรติคณ
ุ
ยกย่องคนดี-หน่วยงาน
๔) การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงาน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในรูปแบบการวิจัย เพื่อการสร้างข้อมูล
เชิงประจักษ์เชิงวิชาการอย่างเป็น
ระบบ

- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก
- ผู้บริหารระดับกรม
- สำนักงานตรวจราชการ
กระทรวงระดับเขต
- เครือข่ายชมรมจริยธรรม
- ทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/ แนวทางปฏิบตั ิ

๓.๔ การจัดระบบข้อมูลการ
๑) การกำหนดรหัสสมาชิกชมรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และเครือข่ายกัลยาณมิตร
ทัง้ บุคคล-องค์กรต้นแบบ
รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
องค์กรสนับสนุนทรัพยากร ๒) สนับสนุนให้องค์กรจัดทำทำเนียบ
บุคลากร แผนการพัฒนาคุณธรรมการเรียนรู-้ การพัฒนา
และการเข้าถึงข้อมูล
แผนการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม/
การสร้างสรรค์ผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๓) การรวบรวมและ จัดระบบการบันทึก
ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ การให้บริการ
ผลงานองค์กร
ช่องทางเรียนรู้/การพัฒนา
* การคิดอย่างเป็นระบบ
* กระบวนการตัดสินใจ
* กระบวนการบริหารจัดการ
* กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
* การบูรณาการบทบาท
ด้วยหลักคุณธรรมเป็นฐาน
* กระบวนการพัฒนาจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๔) การหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร
เพือ่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และช่องทางแสวงหา/
ขอรับความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย
- วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก
- ผู้บริหารระดับกรม
- เครือข่ายชมรมจริยธรรม
- ทุกหน่วยงาน
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กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับอาจารย์พยาบาล. ขอนแก่น: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น.
......................... (2552). กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
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………………..(2551). ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ. กรุงเทพฯ: เอกสารเผยแพร่
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ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔ เมือ่ ๕ เมษายน

คุณภาพบุคลากร หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานบริการสุขภาพประชาชนได้โดยมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
มีความรัก-ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีปัญญา มีเหตุผล
และสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติตนและให้บริการอย่างมีความสุข
คนดี หมายถึง บุคคลที่มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ความดีงามของสังคม และเห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
จิตตปัญญาศึกษา (contemplative study) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรจากภายใน โดยให้มสี ติ ความรูส้ กึ ตัว
มีการฟังอย่างลึกซึง้ และมีการคิดใคร่ครวญ ให้เหตุผล เพือ่ ให้เกิดความรูท้ ป่ี ราศจากอคติ เป็นแนวทางพัฒนาบุคคล
ให้เกิดการเรียนรู้และมีสติปัญญาจากการพัฒนาจิต
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking process) หมายถึง ลำดับขัน้ ตอนของการตัดสินใจในการมอง
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การระบุนิยามของปัญหา การระบุตัวแปร ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การคาดการณ์ดว้ ยสมมติฐาน และการเชือ่ มโยงปัญหา-ตัวแปรเป็นวงจร
ที่สามารถนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา
สุนทรียสนทนา (dialogue) หมายถึง หลักการพูดคุยแบบมีสติ โดยเน้นการรับฟังอย่างตัง้ ใจโดยไม่ตดั สินคนอืน่
จากสิ่งที่พูด เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากการฟังให้ได้ยินเสียงของกัลยาณมิตร ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ
โดยไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้ง หรือสนับสนุน จนเกิดการปะทะกันทางความคิด จำเป็นต้องอาศัยหลักการปฏิบัติ
ให้มีการฟังอย่างลึกซึ้ง มีความเป็นอิสระและผ่อนคลาย ซึ่งทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีผู้นำและไม่มีผู้ตาม
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (humanized health care) หมายถึง การให้บริการโดยบูรณาการ
ความเป็นมนุษย์ กับการเชือ่ มโยงมิตทิ างสังคม ให้ออ่ นโยนต่อชีวติ มีความเป็นกัลยาณมิตร แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ระหว่างบุคคลต่อสัตว์ และระหว่างบุคคลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความเมตตา เอื้ออาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ความสามารถในการมองเห็นองค์รวม ความสามารถในการมองเห็นมนุษย์ และความสามารถในการมองเห็น
ความทุกข์

องค์กรธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นแนวทางการปกครอง
ที่เป็นธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง
โดยสันติวธิ ี และพัฒนาสังคมให้มคี วามยัง่ ยืน ตามหลักพืน้ ฐาน ประกอบด้วย
หลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) เป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ โดยคำนึงถึง
ความเป็นธรรม ความยุตธิ รรม
หลักคุณธรรม(Morality) เป็นการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความซือ่ สัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสยั ประจำ
หลั ก ความโปร่ ง ใส(Accountability) เป็นการดำเนินการเชิงบวกที่ให้ความสนใจในความสงบสุข
มีกระบวนการเข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องได้ชัดเจน ดำรงอยู่ในความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ
หลักการมีส่วนร่วม(Participation) เป็นการให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการบริหารจัดการ โดยให้ขอ้ มูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิ
หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) เป็นการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง รวมทัง้ กล้าทีจ่ ะยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง
หลักความคุม้ ค่า(Cost-effectiveness or Economy) เป็นการบริหารจัดการในทรัพยากรทีจ่ ำกัด เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้
ผู้บริหารในคณะกรรมการได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง จึงให้
๑. ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะ
กรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข สัง่ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
๒. ออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
องค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา
๒. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา
๓. นายสถาพร วงษ์เจริญ
ที่ปรึกษา
๔. นายเอกชัย จุละจาริตต์
ที่ปรึกษา
๕. นายธนู
ชาติธนานนท์
ที่ปรึกษา
๖. นายลือชา วนรัตน์
ที่ปรึกษา
๗. นางวรรณศรี สุวรรณโกสีย์
ที่ปรึกษา
๘. นายปภัสสร เจียมบุญศรี
รองอธิบดีกรมการพัฒนาการแพทย์
ประธาน
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๙. นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
รองประธาน
๑๐. ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมกรมทุกกรม
กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการ

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑๘. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยสำนักสารนิเทศ
กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
กรรมการ
๒๒.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กรรมการ
๒๓.ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตทุกเขต
กรรมการ
๒๔.ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง
กรรมการ
๒๕.นายชูฤทธิ์
เต็งไตรสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรรมการ
๒๖. นางทิพาพร
สุโฆสิต
รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
กรรมการ
๒๗.นางสุรณี
พิพัฒน์โรจนกมล ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการ
๒๘.นางศรีสมร
นุ้ยปรี
ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการ
๒๙.นางสาวนิรัฐฐา รุจิราวัชระ
ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการ
๓๐. นางลดา
รุธิรกนก
ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการ
๓๑. นางสาวรัชนีวรรณ ศิรินาวิน
ที่ปรึกษาแก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการ
๓๒.นางเพียรพันธ์
อัศวพิทยา
ผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย กรรมการและเลขานุการ
๓๓.นางนำพิชญ์
ธรรมหิเวศน์
แก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.นางระวีวรรณ
นุตกุล
แก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕.นางอรวรรณ
จิตตวานิช
แก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางนงนุช
ชินบุตร
แก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗.นางจรรยา
ศิรวิ ฒ
ั นสกุล
แก้วกัลยาสิกขาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๑. กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านงบประมาณ วิชาการ กำลังคนตามความจำเป็น
๓. ประสานการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรต่าง ๆ ในกระทรวง
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๕. ติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๖. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายกระทรวง
๗. ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายทนงสรรค์ สุธาธรรม)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับรองสำเนาหนังสือ
(ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์)
รองผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก
โทร. ๐๒-๕๙๐๑๘๑๖

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔
วิเคราะห์ผลการติดตามการดำเนินงานทัง้ ๓ ระยะของแผนและทุกชมรมฯ

ทบทวนแนวคิดหลักการ ประกอบด้วย
* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๔๐
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐-๑๑
* แผนบริหารราชการแผ่นดิน วาระแห่งชาติดา้ นคุณธรรมฯ
* พรบ.ข้าราชการ - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
* นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และการกำหนดภาพลักษณ์บคุ ลากรสาธารณสุข

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เสนอเพือ่ ประชุมพิจารณาร่างครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
มีผเู้ ข้าร่วมพิจารณาจากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เสนอให้มกี ารปรับปรุง ๘ ประเด็นหลัก
คณะกรรมการร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (๑)

ปรับแก้รา่ งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เสนอเพือ่ ประชุมพิจารณาร่างครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
มีผเู้ ข้าร่วมพิจารณาจากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เสนอให้มกี ารจัดพิมพ์และเผยแพร่ โดยมีการประชุมชีแ้ จงในระดับบริหาร
คณะกรรมการร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (๒)

เป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
กรมทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
มีบทบาท/หน้าที่ในการ
อบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสาธารณสุข
สร้างเครือข่ายชมรมจริยธรรม (Network) ทัง้ กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ (P.R.) รณรงค์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างองค์ความรู้ (R&D) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
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๑. นายแพทย์ ปภัสสร เจียมบุญศรี
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ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กทสธ.
๒. นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. นายแพทย์รชั ต์ วงศ์ตรังคพันธ์
ประธานชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค
๔. แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กทสธ.
๕. นายวิเชียร ลิม้ เจริญสุข
แทนอธิบดีกรมการแพทย์
๖. นางยุพนิ รุน่ ประพันธ์
แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๗. นางสาวสุจติ รา ภัทรเวชภูมิ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๘. นางสาวยุพนิ ตันวิสทุ ธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
๙. นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพทั ธ์ (รพ.ปทุมธานี) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑
๑๐. ทันตแพทย์หญิงสุพรรณี ธงทอง (รพ.อ่างทอง) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๒
๑๑. นางยุภาพร หอมจันทร์
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๓
๑๒. นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช
(รพ.โพธาราม) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๔
๑๓. นายสรชัย หลำสาคร
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๕

๑๔. นางสาวประคอง สุทธินนท์
๑๕. นายจเร ชุมเปีย
๑๖. นายบัน ยีรมั ย์
๑๗. นางแสงอุษา ทัศคร
๑๘. นางสาวพิศมัย มงคลสินธุ์
๑๙. นายแพทย์พรี ศักดิ์ ผลพฤกษา
๒๐. นายปกรชัย ดีเป็นธรรม
๒๑. นางสรณี กัณฑ์นลิ
๒๒. นางสาวกัลยา ฉิมพลี
๒๓. นางรัชสุรยี ์ จันทเพชร
๒๔. นางศิราณี อิม่ น้ำขาว
๒๕. นางเพ็ญแข พินจิ
๒๖. ดร.ชุตมิ า ปัญญาพินจิ นุกรู
๒๗. นางสาวชุลพี ร ปิยสุทธิ์

แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๗
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๙
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๐
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๑
(รพ.กาฬสินธุ)์ ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๒
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๔
(สสจ.เชียงราย) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๖
(สสจ.ตาก) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๗
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๘
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์
๒๘. นายสอาด มุง่ สิน
แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี
๒๙. นางสาวเพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๓๐. นางแก้วตา ช่วยมัจฉา
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๓๑. ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
๓๒. นายวรเดช ช้างแก้ว
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
๓๓. นายอดุลย์ วุฒจิ รุ พี นั ธ์
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
๓๔. นางนวลใย พิศชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
๓๕. นางหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๓๖. ดร.สุมาลี เอีย่ มสมัย
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
สระบุรี
๓๗. นางสาวอมรา ภิญโญ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
๓๘. นางวาสนา ราชรักษ์
แทนผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

๓๙. ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก
๔๐. นางสาวศิรวิ รรณ ชอบธรรม
๔๑. นายประทีป หมีทอง
๔๒. นายลือธวุฒิ บานเย็น
๔๓.นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ
๔๔.นายสุเทพ นาคทาน
๔๕.นายสุพรรณ ถมอินทร์
๔๖.นางสาวศิรมิ า วงศ์แหลมทอง
๔๗.ดร.เยาวภา พงษ์สวุ รรณ
๔๘.นายโชคทวัส ยินดีจันทร์
๔๙.นางสาวเรวดี ศรีสขุ
๕๐.นางนงนารถ สุขลิม้
๕๑.นางสาวณัฎฐีวรรณ นุน่ วัน
๕๒.นางเพียรพันธ์ อัศวพิทยา
๕๓.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
๕๔.นางระวิวรรณ นุตกุล
๕๕.นางอรวรรณ จิตตวานิช

⌫

⌫

๑. นายแพทย์ ปภัสสร เจียมบุญศรี
๒. ดร.เยาวภา พงษ์สวุ รรณ
๓. นายแพทย์รชั ต์ วงศ์ตรังคพันธ์
๔. นายวิเชียร ลิม้ เจริญสุข
๕. นางยุพนิ รุน่ ประพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ประธานชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
รองผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย

⌫
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กทสธ.
ประธานชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประธานชมรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค
แทนอธิบดีกรมการแพทย์
แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๖. นางสาวสุจติ รา ภัทรเวชภูมิ
๗. นายรัฐพงศ์ นวลพันธุช์ น่ื
๘. นายภัคพล ปฐมพิทกั ษ์นกุ ลู
๙. นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพทั ธ์
๑๐. นางยุภาพร หอมจันทร์
๑๑. นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช
๑๒. นายแพทย์ชยั รัตน์ เสธพานิช
๑๓. นายแพทย์ชยั ยุทธ ศักดิศ์ รชัย
๑๔. นายจเร ชุมเปีย
๑๕. นายโชคทวัส ยินดีจนั ทร์
๑๖. นางแสงอุษา ทัศคร
๑๗. นางสาวพิศมัย มงคลสินธุ์
๑๘. นายแพทย์พรี ศักดิ์ ผลพฤกษา
๑๙. นางสาวพิรยิ ลักษณ์ ศิรศิ ภุ ลักษณ์
๒๐. นายแพทย์ศริ ชิ ยั ภัทรนุธาพร
๒๑. นางสรณี กัณฑ์นลิ
๒๒. นางสาวกัลยา ฉิมพลี
๒๓. นายสุพรรณ ถมอินทร์
๒๔. นางรัชสุรยี ์ จันทเพชร
๒๕. นางเพ็ญแข พินจิ
๒๖. นางสาวกรศศิร์ ชิดดี
๒๗. นางสาวอารีย์ เธียรประมุข
๒๘. นางรจนา วรวิทย์ศรางกูร
๒๙. ดร.กมลฉัตร ยศยารัศมี
๓๐. นางสุจนิ ตนา พันธ์กล้า
๓๑. นางสาวอมรา ภิญโญ
๓๒. ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก
๓๓. นางสาวศิรวิ รรณ ชอบธรรม

แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
แทนผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(รพ.ปทุมธานี) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๓
(รพ.โพธาราม) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๔
(สสจ.สมุทรสงคราม) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๕
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๗
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๙
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๑
(รพ.กาฬสินธุ)์ ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๒
ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
(สสจ.ลำปาง) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๕
(สสจ.ตาก) ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๗
แทนประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต ๑๘
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
แทนผูอ้ ำนวยการวพบ. พระพุทธบาท สระบุรี
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

๓๔. นางสาวเรวดี ศรีสขุ
๓๕. นายนคพล บุญโสดาพร
๓๖. นางสาวอรุณี เกสรอุบล
๓๗. นางเพียรพันธ์ อัศวพิทยา
๓๘. ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
๓๙. นางอรวรรณ จิตตวานิช
๔๐. นางระวีวรรณ นุตกุล
๔๑. นางสาวผุสดี คชสาร
๔๔. นางสาวศิรวิ รรณ พุม่ พุฒ
๔๕. นางภคนันท์ สุขวงศ์
๔๖. นางนงนุช ชินบุตร
๔๗. นางจรรยา ศิรวิ ฒ
ั นสกุล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กรมสุขภาพจิต
ผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
รองผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
กรมการแพทย์
สถาบันพระบรมราชชนก
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
แก้วกัลยาสิกขาลัย
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