โครงการหน่วยงานเข้มแข็ง “เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสูงเม่น สุขภาพดี จิตพอเพียงต้านทุจริต”
1 หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมทุกกลุ่มเป้าหมายนั้น โรงพยาบาลสูงเม่นได้ดาเนินการขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของหน่วยงานให้เข้มแข็ง สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณธรรมในองค์กร ชุมชน และสังคม สร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติ
ทางศาสนา และประชาชน เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
สนองตอบต่ อนโยบายรัฐบาล ที่ ต้องการพั ฒนาประเทศให้สมดุ ลทั้งทางวั ตถุและจิต ใจควบคู่กั นไปโดยให้
“คุณธรรมนาการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ พึงมีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักสาคัญ
ในการปฏิบัติตนเพื่ อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ดังนี้ (1) ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
(1) คื อ ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเ พื่ อ ให้ เ กิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
อย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเงื่อนไข
สาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนามุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีความเป็นคนที่สมบูรณ์
มีวินัย มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม
(3) ยึดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579 ที่เป็นเป้าหมาย เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสังคมมีความเหลื่อมล้าน้อย เป็นพลเมืองที่มีวินัยเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
(5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อน โดยใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมมุ่งเน้นการสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง
(6) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ปี ให้ความสาคัญกับการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธร รมกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-2564) (พ.ศ.2559
ซึ่งดาเนินการตามกรอบแนวคิดบนพื้นฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการที่ดี
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-2จึงเป็นเรื่องสำคัญ จึงกำหนดให้มีกำรส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำม
เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธำและส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด กำรพั ฒนำข้ ำ รำชกำร บุ ค ลำกรหน้ ำ ที่ ข องรั ฐ อย่ ำ งจริ ง จั ง ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติ และเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำลมุ่งเน้นข้ำรำชกำรของโรงพยำบำลสูงเม่น ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและ
ศัก ดิ์ศ รีของควำมเป็นคนดี โดยมีกำรยึดมั่ นและยื นหยัด ทำในสิ่ งที่ ถูก ต้อ ง ควำมซื่อสั ตย์ สุ จริ ตและควำม
รับผิดชอบ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ว ยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ
อย่ำงไม่เป็นธรรม กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียงภำยใต้คุณธรรม
ประจำชำติ “พอเพียง วินัย สุจริต”ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรม อย่ำงยั่งยืน” ประชำชนสุขภำพดี
เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุขยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจแนวทำงกำรขับ เคลื่ อ น กำรด ำเนิน งำนของชมรมจริ ย ธรรมของ
โรงพยำบำลสูงเม่น เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริม คุณธรรมสู่ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2 เพื่ อเป็นกรอบแนวทำงในกำรส่ง เสริ ม ขับเคลื่ อนให้ข้ำ รำชกำรรั กษำจรรยำบรรณของกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีของโรงพยำบำลสูงเม่น
3. เพื่อพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
4. เพื่อกำหนดมำตรกำรกำรเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรมและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. งบประมาณ - ไม่มงี บประมำณ
4. ปัจจัยความสาเร็จ
1. จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำใจแนวทำงกำรขับเคลื่อน กำรดำเนินงำนของชมรมจริยธรรมของ
โรงพยำบำลสูงเม่น เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริม คุณธรรมสู่ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2. จัดทำกรอบแนวทำงในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรรักษำจรรยำบรรณของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของ
โรงพยำบำลสูงเม่น
3. พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำหนดกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนของบุค ลำกรตำมกระบวนกำรปฏิ บัติ ง ำน โดย ก ำหนดมำตรกำรกำรให้แ ละรั บของขวั ญ ของ
ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำง
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