
 ดำเนินการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ตามคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 
 

 

 

 

 

              มากที่สดุ  มาก นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

16%

45%

37%

2%

ผลการประเมินพฤตกิรรม 31 มกราคม 2565

มากที่สดุ

มาก

นอ้ย

นอ้ยที่สดุ

55%
40%

5%

0%

ผลการประเมินพฤตกิรรม 30 เมษายน 2565

มากที่สดุ

มาก

นอ้ย

นอ้ยที่สดุ

คร้ังที่ 2

คร้ังที ่1 

 



สรุปประชุม 
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องสโมสร สำนักวิชาการสาธารณสุข ช้ัน 6 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
-------------------------------------------------- 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

      นโยบายของการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของสำนักวิชาการสาธารณสุขตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กัน ให้คุณธรรมนําการพัฒนา สร้างสังคม
คุณธรรม ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีกระบวนการ
และกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมคุณธรรมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักวิถีวัฒนธรรม และคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู 
สำนักวิชาการสาธารณสุข ดําเนินการตามกรอบแนวคิดบริบทของสังคมไทย สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล บริบท
ของสังคมกระทรวงสาธารณสุข โดยขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรมประจําชาติ“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญู” และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

     3.1 ยกย่อง เชิดชู บุคลากรและกลุ่มงานที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
 กิจกรรม “Good Guy 2022” โดยพิจารณาบุคลากรที่กระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ และไม่ย่อท้อในการ
กระทำความดี แม้อาจเป็นความดีที่มิได้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป เป็นการกระทำความดีในลักษณะ “ปิดทองหลัง
พระ” และมี คุณธรรม สำคัญ 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ผ่านการโหวต บุคลากรที่ทำ
ความดีจนเป็นแบบอย่างได้ คือ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง หัวหน้าสำนักวิชาการ
สาธารรสุข และกลุ่มงานที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ คือ กลุ่มวิชาการ วิจัยและนวตกรรมสาธารณสุข 
มติที่ประชุม – รับทราบ 
  3.2 การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของสำนักวิชาการสาธารณสุข 
 องค์กรมีคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”  คือ“ ความรัก ความสามัคคีใน
หน่วยงาน”ความดีที่อยากทำ  
1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 
2.ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีวินัย ใส่ใจบริการ มีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาองค์กร 
 ผลสำเร็จจาการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มงานในองค์กรและ
ผู้นำองค์กร มีนโยบายที่ชัดเจนให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์กรคุณธรรมโดยคนในองค์กรมีความสุข มีคุณภาพ
และคุณธรรมเชิงประจักษ์ (คนสำราญ งานสำเร็จ) ทำงานอย่างมีความสุขตามตัวชี้วัด คิดเป็น 80% 



มติที่ประชุม – รับทราบ 
  3.3 การดำเนินการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการฯ 

 1.ปฏิบัติและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรชนิน
สาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อได้พัฒนาจิตและปัญญา ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ทั้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงาน 

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อเรื่อง  
“ฝ่า COVID ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูแปแบบแผ่นพับ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

3. วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 กิจกรรม ไหว้ ทักทาย การไหว้จึงเป็นมารยาทและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทยที่ชาติ
ต่าง ๆ ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี “ไปลา-มาไหว้” มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจาก
กัน “การไหว้” เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า 
“สวัสดี” แล้วยังแสดงออกถึงความหมาย “การขอบคุณ” และ “การขอโทษ” การ ไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ 
มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

มติที่ประชุม – มิติที่ 1 ปฏิบัติและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา เพ่ิมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
การทำสมาธิ วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที  

  3.4 การเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม  
      (MOPH Moral Market) 

 จัดทำวิดิทัศน์ เพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม – ในมิติท่ี 1 เพ่ิมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การทำสมาธิ วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที  

 วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  - 

ปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางทิพภา ปุณสีห์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวอนุสรา เทพละออ ) 
บันทึกการประชุม 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 
 

หน่วยงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน: .................สำนกัวิชาการสาธารณสุข............................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี: .............11  พฤษภาคม 2565...................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.............1. สรุปผลการถอดบทเรียน 
.............2. ผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
.............3. รายงานการประชุมการกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ...................................................... 
Linkภายนอก: ……… https://healthtechnical.go.th/th …………………………………………………………... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(..........นางทพิภา ปณุสีห.์...........) (.............ดร.เรวัต รักเกื้อ...................) 
ตำแหน่ง....นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ... ตำแหน่ง.....นกัวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ...(หัวหนา้) 

วันท่ี...11......เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ.2565 วันท่ี...11....เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ.2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(..........น.ส.กนิษฐา ศรีรัตน.์..........) 

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธรุการ............. 
                                                    วนัท่ี...11......เดอืน.พฤษภาคม..พ.ศ.2565 
 
 



 


