รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
********************
1. หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอมวงสามสิบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดคานิยม “MOPH” ไดแก M (Mastery) คือ เป,นนายตนเอง O (Originality)
คือ เรงสรางสิ่งใหม P (People centered) คือ ใสใจประชาชน และ H (Humility) คือ ถอม ตนออนนอม และได
จัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่สอดคลองกับแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) บนพื้นฐานบริบท ของ สังคมไทย บริบทของสังคม
กระทรวงสาธารณสุข สถานการณP นโยบายรัฐบาล รวมออกแบบการขับเคลื่อน การสงเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ใหผูรับผิดชอบดําเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป,น กลไก ในการขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแนวคิดการรับรูถึง เปUาหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใชใน
ชีวิตดวยการลงมือทําตั้งแตวันนี้ โดยเชื่อมั่นวาหากทุกคน คํานึงถึงประโยชนP ของบานเมืองกอนประโยชนPของตนเอง
หรือพวกพอง และหันมารวมมือกันสรางเปUาหมาย ใหมของชาติก็จะทําให ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา
เพื่อเสริมสรางระบบคุณธรรมของกระทรวง สาธารณสุขใหเขมแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชนPของชาติเหนือกวา
ประโยชนPสวนตน นําสูการเป,น กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใตคุณธรรมที่พึง
ประสงคP 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยม ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยให
คานิยม “MOPH” ฝ\ง อยูในจิตวิญญาณของบุคลากร สาธารณสุขทุกคน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน ภายใต
วิสัยทัศนP “เป,น องคPกรคุณธรรมอยางยั่งยืน”
สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอบังคับมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ซื่อสัตยP สุจริต และรับผิดชอบ ๒) ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกตอง ๓) ปฏิบัติหนาที่อยางเป,นธรรมและเสมอภาค ๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความ โปรงใส และตรวจสอบได ๕) มุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๗) ปฏิบัติตน ตามคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ และบูรณาการการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมรวมกับ คณะกรรมการ จริยธรรมประจําสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป,นกลไกตามประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน มีการกําหนดใหการดําเนินการเป,น
หนวยงานคุณธรรม เป,นตัวชี้วัดตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการของหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน
โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรมเชิงสัมพัทธP จิตอาสาปลูก
ความดีดวยหัวใจตามศาสตรP พระราชา กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีผลการ ดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมโดดเดน เป,นที่ประจักษPนอกจากนั้น ยังดําเนินการฟpqนฟูและ
ขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
เพื่อเป,น กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของแตละหนวยงาน ตามหลักการ “ระเบิดจากขางใน”
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอมดานคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ขางตนแลวจะพบวา กระทรวง

สาธารณสุข ไดกําหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยางครอบคลุม และมีการ
ขยายผลการดําเนินการลงสูหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แตละ ระดับอยางตอเนื่อง ในการนี้เพื่อเป,นการ
ดําเนินการใหตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ จํานวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสรางบุญบารมี
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรักษาศีลในหนวยงาน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสวดมนตPและภาวนา
ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรในสังกัด ไดตระหนักและใหความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยใช หลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อยางเครงครัดใน การปฏิบัติงาน เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนและสรางภาพลักษณPที่ดีตอองคPกร
2. ผลการดําเนินการตามปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวง
สามสิบ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ผูรับผิดชอบของชมรมฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จํานวน 3 กิจกรรม คือ
1..กิจกรรมสรางบุญบารมี กฐินสามัคคี วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ อําเภอพิบูลมังสาหาร

2.กิจกรรมสรางบุญบารมี ร'วมพิธีถวายผาพระกฐิน พรอมเครื่องอัฐบริขาร จากทูลกระหม'อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อัญเชิญไปทอดถวายแด'พระสงฆ6ผูจําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดป8านาเลิง (ธรรมยุต)
ตําบลนาเลิง อําเภอม'วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

3. กิจกรรมสรางบุญบารมี ร'วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ร.9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีทุ'งศรีเมือง

