
 
ชื่อโครงการ  

โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลแม่ออน 
 
ความเป็นมา 
    ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการ 3 ปี 
(ปลูก/ปลูกส านึก  ป้องกัน  ปราบปราม  และเครือข่าย)  มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20  ปี  ด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  แผนงานที่ 1  การพัฒนาระบบ    
ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงและบรรจุอยู่ใน
ประเด็นการตรวจราชการคณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการบริหารสุขภาพ ประเด็นการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล 

เป้าหมายของโรงพยาบาลคุณธรรม คือ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต้องการเห็นคนดี 
มีน้ าใจ อยู่ในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล โรงพยาบาลคุณธรรมจะเป็นทิศทางของการดึงสภาพสังคมไทยในอดีตซึ่ง
เต็มไปด้วยสังคมแห่งน้ าใจกลับคืนมา เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสุขจากคุณภาพบริการ 
รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลให้บุคลากรเป็นคนดี  มีความสุข มีความรัก
ความสามัคคี โรงพยาบาลเกิดการประหยัดลดการสูญเสียทรัพยากร คุณภาพการบริการการรักษาพยาบาลดีขึ้น 
ผู้รับบริการได้รับน้ าใจอันงดงามจากผู้ให้บริการ และได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและแยกแยะ   
เรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน   
คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ประกอบด้วย  

   S = Sufficiency  หลักความพอเพียง สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
    T = Transparency  การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    R = Realise  การตื่นรู้พร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง 
    O = Onward  การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
    N = Knowledge  การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
    G = Generosity  การสร้างความเอื้ออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมพอเพียง 

2. เพ่ือให้มีนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษย์ชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร้างการบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ประหยัด  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐาน ทาง

ศีลธรรม  วัฒนธรรม  และหลกักฎหมาย   
4. ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ าใจ  เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ     

และบุคคลอ่ืน  ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 

กลุม่เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน 
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ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2563 
 
งบประมาณด าเนนิงาน 

เงินบ ารุงของโรงพยาบาลแม่ออน  
 

วธิดี าเนินการ 
การด าเนินการเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมกันก าหนดหลักคุณธรรมของโรงพยาบาลขึ้นมา และพร้อมที่จะ

เปลี่ยน โดยท าให้เป็นนโยบายและเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกวิชาชีพ ลงมือปฏิบัติตามที่ทุกคนร่วม
ก าหนด สอดคล้องกับภาระบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตอาสาในรูปของชมรม
ต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ แต่เป็นประโยชน์ ซึ่งมั่นใจการมีโรงพยาบาลคุณธรรมจะเกิดผลอย่างน้อย 4 
เรื่องได้แก่ ความรักความสามัคคี การประหยัดลดการสูญเสียทรัพยากร คุณภาพการบริการการรักษาพยาบาลดีขึ้น 
ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน  

1. เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล รวมใจกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ เช่น ก าหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ เพ่ือลดละใน 1 ป ีอยากเห็นพฤติกรรมอะไรในโรงพยาบาลบ้าง  

2. ให้ทุกคนออกความเห็นว่า ถ้าจะขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กับเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย
ก าหนดอัตลักษณ์ในภาพของโรงพยาบาล (อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศ ตัวอย่างเช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ซึ่งมีคุณลักษณะ
เฉพาะของชุมชนนั้นๆ)  3  ประการ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ 
  3. การแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม ก าหนดเป็นเป้าหมาย ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ในช่วง 1 ปี เช่น การ
ประหยัดค่าใช้จ่าย กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือวัฒนธรรมที่ดี และมีความสามัคคี  และเจ้าหน้าที่มี
ความสุข  
  4. ประเมินและปรับปรุงตัวชี้วัดทุก 6 เดือน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
ผูร้บัผดิชอบ 
 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลแม่ออน 
 
การประเมนิผล 
 การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้  และน าไปปฏิบัติ 
ประเมินผลและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
 1. โรงพยาบาลแม่ออน มีการบริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีความซื่อสัตย์  
ต่อผู้ป่วย และมีคณะกรรมการและภาคประชาชน เป็นที่ปรึกษาควบคุมก ากับการท างาน  ในส่วนของเจ้าหน้าที่   
มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ โปร่งใส ไม่มีการทุจริตต่อหน้าที่ ท างานเต็มความสามารถ ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลา ลงหลัง
เวลาราชการ ไม่ใช้เวลาราชการท างานอ่ืนๆ 
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีโครงการจิตอาสา โดยการก าหนดค่านิยมการท างาน 
เช่น ผู้รับบริการส าคัญท่ีสุด เจ้าหน้าที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนางานตลอดเวลา  
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