
  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/47.1        วันท่ี     11  กุมภาพันธ  ๒๕๖5 

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจักการให) 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  เรื่องเดิม 
  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองมีการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ตอตานการทุจริต และแยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม โดยจัดกิจกรรม
การสรางจิตสำนึกหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” หรือ โมเดล STRONG  
ใชพันธะสัญญารวมกัน คือ “สาธารณสุข ซ่ือสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง” ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 19 นั้น 

ขอพิจารณา 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง ไดจัดทำแผนปฏิบัติการสราง

วัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจักการให) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ขอเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติแผนปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรม เรื่องจิต

อาสา (รูจักการให) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 
 (นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง) 

เภสัชกรปฏิบัติการ 

เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง) 
นายแพทยชำนาญการ 

ประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 

อนมัุติ 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                    ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตัิการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
ดวยหลกัคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจกัการให) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจักการให) 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลกัคุณธรรมเร่ืองจิตอาสา (รูจักการให) 

 
กลยุทธท่ี 2 แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

ปลูกฝงจิตสำนึกใหยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน 
ในบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

สงเสริมใหขาราชการพลเรือน เจาหนาท่ี
ของรัฐ ทุกระดับในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน จรรยาขาราชการ 
ของทุกสวนราชการ จรรยาวิชาชีพของ
ทุกวิชาชีพ คุณธรรมท่ีพึงประสงคของ 
คนไทย 4 ประการ ประกอบดวย 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ
คานิยม ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
“MOPH” 

มีกิจกรรมจิต
อาสาอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง 
(เชน การทำ
ความสะอาด
บริเวณ
โรงพยาบาล  
การเยี่ยมบาน
ผูปวย เปนตน) 

สมาชิกมีความ
ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของการ
ใหโดยไมหวัง
ผลตอบแทน  
ลดความเห็นแก
ประโยชนสวนตน
สามารถนำไปปรับใช
กับชีวิตประจำวัน 
ในทุกๆ ดานได 

ไมใช
งบประมาณ 

กุมภาพันธ  
- กันยายน 
๒๕๖5 

- โรงพยาบาล
สะอาดและนาอยู 
- ผูปวยและญาติ 
พึงพอใจเม่ือมี
เจาหนาท่ีใน
โรงพยาบาลไป
ติดตามเยี่ยมบาน 

ชมรม 
STRONG -
เพ่ือนพอง
นครไทย  
ไมทุจริต 
ดวยจิต
พอเพียง 

 
 
ลงชื่อ    ผูเสนอแผน  ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน  ลงชื่อ    ผูอนุมัติแผน 
        (นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง)                                     (นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง)                                          (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
เภสัชกรปฏิบัติการประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย ฯ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



        บันทึกขอความ 

สวนราชการชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

ท่ี พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/47.2      วันท่ี    11  กุมภาพันธ  ๒๕๖5 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจักการให)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองมีการเผยแพรหลักฐานท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานทุจริต 
ในหนวยงานบน website ของหนวยงาน ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 19 นั้น 

 ในการนี้  ชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียงขออนุญาตเผยแพร
รายงานผลการจัดทำโครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี 
บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

  
(นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง) 

เภสัชกรปฏบิัติการ 
 

เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง) 

นายแพทยชำนาญการ 
ประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย 

ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 
 

อนญุาต 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบรหิารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานพ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ช่ือหนวยงาน :ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 
วัน/เดือน/ป :    11  กุมภาพันธ  2565 
หัวขอ :  แผนปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจักการให) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
            แผนปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา (รูจักการให)   

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
Linkภายนอก : ..................ไมมี……………………. 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................................................................................... 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
 

(นางสาวสุฑารัตน  บูรณะทอง) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

       วันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

(นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

วันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                         วันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 



โครงการ ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทำแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพ่ือเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขใหมีความตอเนื่องและมีทิศทาง
เดียวกัน นำสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ
ตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) ประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ (ดานสาธารณสุข) ท่ีตองการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติใหสมดุล 
ท้ังทางวัตถุและจิตใจควบคูกันไปโดยให “คุณธรรมนำการพัฒนา” สราง “สังคมคุณธรรมองคกรคุณธรรมและ
โรงพยาบาลคุณธรรม” 

กลไกสำคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ใหบรรลุ
วัตถุประสงคคือชมรม STRONG ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการของชมรม STRONG ท่ีสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันอันจะทำใหการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค) ไดรับการพัฒนาเปนองคกรคุณธรรมภายใตคุณธรรมประจำชาติ ๔ ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสาและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) โดยในท่ีนี้จะกลาวถึง
คุณธรรมในเรื่องจิตอาสา ซ่ึงเปนหนึ่งในคุณธรรมประจำชาติ นิยามของจิตอาสานั้นเปนการเสียสละประโยชน
สวนตนเพ่ือสวนรวม ทำความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทรตอคน/สังคม โดยไมหวังผลตอบแทน กตัญูรูคุณตอ
แผนดินและผูมีพระคุณ และไมนิ่งดูดายตอการชวยเหลือเก้ือกูล เปนเครื่องเตือนใจในการไมกระทำการอันเปน
ทุจริต ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสวนรวม ถือวาคุณธรรมขอนี้เปนรากฐานสำคัญยิ่งตอความม่ันคงของแผนดิน
สืบไป 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีการ
จัดตั้งชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง ข้ึน โดยมีแนวทางการดำเนินงานของ
ชมรมใหสอดคลองกับคุณธรรมประจำชาติดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  

๒.วัตถุประสงค 
๒.๑ สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในโรงพยาบาลตระหนักและเรียนรูเก่ียวกับความมีเมตตา เสียสละ 

มีน้ำใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการเปนผูให โดยไมคำนึงถึงผลประโยชนสวนตน 
๒.๒ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 

๓. กลวิธีดำเนินงาน 
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง เพ่ือ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับกิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณธรรมประจำชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖5 
๓.๒ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแกสมาชิกชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต 

ดวยจิตพอเพียง 

๓.๓ จัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ “ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” ซ่ึงสอดคลองกับ
คุณธรรมเรื่อง จิตอาสา  
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๓.๔ เสนอแนวคิดกับผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๓.๕ ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” 
 ๓.๖ สรุปแผนงานการดำเนินงาน 

4. แผนปฏิบัติงานชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียงโครงการยุพราชรวมใจ 
นครไทยจิตอาสา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
5. เปาหมาย : บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 22 คน  

6. ระยะเวลา :   กุมภาพันธ - กันยายน ๒๕๖5 

7. การตดิตาม :    เดือนมีนาคม และกันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินงาน 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สมาชิกมีความตระหนักและเรียนรูในเรื่องความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมมุงเนนผลประโยชนสวนตน 

และรูจักการใหโดยไมหวังผลตอบแทน  

 

      ผูจัดทำโครงการ 

        ( นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง ) 
               เภสัชกรปฏิบัติการ 

       
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมหารือสมาชิกในชมรมฯ 
เพ่ือเลือกทำกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับคุณธรรมประจำชาติ 

            

๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการ
ดำเนินงานแกสมาชิกชมรมฯ  

 
           

๓. จัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบรหิาร 

 
           

๔. ดำเนินกิจกรรมตอเนื่อง
โครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทย
จิตอาสา” 

 
 

          

๕. สรุปวิเคราะห ประเมินผลงาน     
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ผูเห็นชอบโครงการ 

  (นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง ) 
                                 นายแพทยชำนาญการ 

         ประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย 
    ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 
 

ผูอนุมัติโครงการ 

  ( นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ ) 
       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/49.1       วันท่ี    18  กุมภาพันธ  ๒๕๖5 

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการ “ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย  

 ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามรายงานการประชุมชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖5 วันท่ี 17 กุมภาพันธ ๒๕๖5 ณ หองประชุม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย ท่ีประชุมมีมติใหจัดทำแผนปฏิบัติงานของชมรมฯเพ่ือสรางคานิยมจริยธรรมขับเคลื่อน
คุณธรรมนำไทย ๔ ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การเปนองคกรคุณธรรมภายใตตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) 
ในสวนของ MOIT 19 ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น 

ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียงพิจารณาแลวมีมติขออนุมติ
จัดทำโครงการ “ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร
ตระหนักและเรียนรูเก่ียวกับจิตอาสา ทำความดีเพ่ือความดี ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

 
เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

(นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง) 
นายแพทยชำนาญการ 

ประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย 
ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 

 
อนมัุติ 

 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 



  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/85     วันท่ี     9  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานผลการจัดทำโครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา”ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามท่ี ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียงไดรับอนุมัติใหจัดทำ
โครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา”เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมประจำชาติ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต และจิตอาสา เพ่ือการเปนหนวยงาน/องคกรคุณธรรม นั้น 

ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง เริ่มดำเนินโครงการเม่ือเดือน 
กุมภาพันธ 2565 และดำเนินกิจกรรมมาไดระยะเวลาหนึ่ง จนถึงเดือน มีนาคม 2565 ขณะนี้ทางชมรมได
รวบรวมผลการดำเนินโครงการ “ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” มาตามรายละเอียดแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 
(นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง) 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
 

เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง) 

นายแพทยชำนาญการ 
ประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย 

ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 
 

ทราบ 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 

 

 



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 

“โครงการยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 
“โครงการยุพราชรวมใจ นครไทยจติอาสา” 

 

 
 

 
 



กิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ในการดำเนินโครงการนั้น กำหนดใหมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
ไดแก วันพุธสุดทายของเดือน เวลา 15.30 น. เปนตนไป โดยเชิญชวนใหสมาชิกในชมรมแตละหนวยงาน
สงตัวแทนมารวมกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาล ซ่ึงสมาชิกจะชวยกันดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในโรงพยาบาล เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ีภายในโรงพยาบาล  

 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         บันทึกขอความ 

สวนราชการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

ท่ี พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/86 วันท่ี     9  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการจัดทำโครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา”ประจำปงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ      
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองมีการเผยแพรหลักฐานท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานทุจริตใน
หนวยงานบน website ของหนวยงาน ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 19 นั้น 

 ในการนี้  ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง ขออนุญาตเผยแพร
รายงานผลการจัดทำโครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 บน website 
ของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

  
(นางสาวสุฑารัตน บูรณะทอง) 

                                                          เภสัชกรปฏิบัติการ 

เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(นางสาวจุฬานี  ฟกแฟง) 
นายแพทยชำนาญการ 

  ประธานชมรม STRONG -เพ่ือนพองนครไทย 
ไมทุจริต ดวยจิตพอเพียง 

                                                             อนุญาต 
 
 
                                                     (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ช่ือหนวยงาน : ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 
วัน/เดือน/ป :    9  มีนาคม  2565 
หัวขอ : รายงานผลการจัดทำโครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา” ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานผลการจัดทำโครงการ“ยุพราชรวมใจ นครไทยจิตอาสา”ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 
Link ภายนอก : ..................ไมมี……………………. 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................................................................................... 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
 

(นางสาวสุฑารัตน  บูรณะทอง) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

วันท่ี 9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

(นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

วันท่ี 9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

                                            วันท่ี 9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่องนโยบายชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

ตามกรอบกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment ) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงไดจัดตั้งชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง
เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการในสังกัด สรางเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ในองคกร เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ เสริมสรางคานิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) จรรยา
ขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ๒๕๖๐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรการรับ
หรือใหของขวัญ มาตรการปองกันการทุจริต จึงไดประกาศนโยบายของชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย 
ไมทุจริตดวยจิตพอเพียงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ป ๒๕๖5 ดังนี้ 

๑. สรางเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมองคกร 
๒. นอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
๓. ใหมีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลรวมเปนสมาชิก 
๔. ชมรมมีการกำหนดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
๕. สงเสริมวัฒนธรรมท่ีดี พัฒนาสูองคกรแหงความสุข 

 ประกาศ ณ วันท่ี 18  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

            (นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ) 
                                                ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทจุริตดวยจติพอเพียง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลก 

 

ประวัติความเปนมา: 
- สถานท่ีทำการกลุมท่ีหองประชุมราชพฤกษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
- ปจจุบันมีสมาชิกกลุมท้ังหมด ๒๒ คน 

วิสัยทัศน:  
- ตามอัตลักษณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดแก ซ่ือสัตย เสียสละ ประหยัด ใฝรู ใสใจ

บริการและสามัคคี 

คานิยม:  
- การดำเนินงาน โดยยึดหลักคานยิม STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต คือ 

  S     =  Sufficient (พอเพียง) 
T     =  Transparent (โปรงใส) 
R     =  Realize (ตื่นรู) 

  O     =  Onward (มุงไปขางหนา) 
N     =  Knowledge (ความรู) 
G     =  Generosity (ความเอ้ืออาทร) 

พันธกิจ : 
- มีการสงเสริมใหสมาชิกมีความรัก สามัคคี ใฝรู เสียสละ ซ่ือสัตย ประหยัด และมีจิตสาธารณะ รวม

เสริมสรางสิ่งแวดลอมขององคกรใหนาอยู 
- พัฒนาความรูและใชความรูความชำนาญปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยยุติธรรม 
- มีพฤติกรรมบริการท่ีดีท้ัง กาย วาจาและใจ 

เปาหมายดานบุคลากร : 
- มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
- มีจิตสำนกึท่ีดีงามและซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
- สงเสริมใหบุคลากรมีจิตอาสาและเปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพ 
- สงเสริมยกยอง เชิดชูบุคลากรตนแบบในการทำความดี 

เปาหมายดานองคกรและเครือขาย : 
- ธำรงรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของหนวยงาน 
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสนอผลงานท่ีดำเนินการดานคุณธรรมจริยธรรม รักษาไวซ่ึง

ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดงีามของหนวยงาน 

เปาหมายดานผูปวยและญาติ: 
- พิทักษสิทธิและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สงเสริมใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในดานการดูแล

สุขภาพ 
- สงเสริมใหผูรับบริการมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางครอบคลุม 

 



ผังโครงสราง 
“ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง” 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

 

แพทยหญิงจุฬานี  ฟกแฟง 

ประธานชมรม 

 

 

 

                                             แพทยหญิงกัญญาภัค  สะอาดอน 

รองประธานชมรม 

 

 

 

                                               นางสาวสุฑารัตน   บูรณะทอง 

เลขานุการ 

นางสาวสุนีย ดีพิจารณ 

รองเลขานุการ 

 

 

 

 

สมาชิกกลุมจากทุกหนวยงานใน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ท้ังหมด ๒๒ คน 



 

รายช่ือสมาชิก 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 

 
๑. น.ส.จุฬานี  ฟกแฟง  กลุมงานการแพทย ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.กัญญาภัค      สะอาดอน          กลุมงานการแพทย รองประธานกรรมการ 
๓. น.ส.บรมิาส  สุวรรณา  กลุมงานทันตกรรม กรรมการ 
๔. นายประยุธ พันธแซง  กลุมงานเภสัชกรรมฯ กรรมการ 
๕. น.ส.กาญจนา ปญญาแหลม  กลุมงานเภสัชกรรมฯ กรรมการ 
๖. นางจิตรลดา พันธแซง  งานผูปวยนอก กรรมการ 
๗. น.ส.แววตา ขำแจม  งานโรคเรื้อรัง กรรมการ 
๘. นายยุทธพล ทองนาคปาน  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ 
๙. น.ส.กฤษณา แสงกองแกว  งานสุขภาพจิต กรรมการ 
๑๐. นางสมพร ระวีวัฒน  งานหองคลอด กรรมการ 
๑๑. น.ส.จิรัชญา จันแสน  งานผูปวยในชาย กรรมการ 
๑๒. น.ส.สุมาล ี ดวงสูงเนิน  งานผูปวยในชาย กรรมการ 
๑๓. น.ส.ทองใบ ใจวงค  งานผูปวยในหญิง กรรมการ 
๑๔. น.ส.ชนิตา จันทรโต   กลุมงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
๑๕. น.ส.จันหอม สุขทุนฟุย  กลุมงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
๑๖. น.ส.ลัดดาวัลย คงแกว  งานการแพทยแผนไทย กรรมการ 
๑๗. นายธงชัย  บุญไทย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  กรรมการ 
๑๘. นางอังคณา ศรีสำราญ  งานบริการอาหาร กรรมการ 
๑๙. น.ส.บัวลอย บุญธรรม  งานบริการอาหาร กรรมการ 
๒๐. น.ส.สุฑารัตน    บูรณะทอง         กลุมงานเภสัชกรรมฯ   กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. น.ส.ชนมนิภา       ยศปญญา         งานผูปวยนอก          กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. น.ส.สุนีย         ดีพิจารณ         งานผูปวยในชาย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

การดำเนินงานชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม สมาชิกในองคกร 

หมวดท่ี ๑  นโยบายและแผน 
 ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง แรกเริ่มมีท่ีมาจาก กลุมเพ่ือนพอง
นครไทย ท่ีมีการจัดต้ัง นโยบาย และแผนพัฒนาสมาชิกตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนมา และตอมาไดปรับเปลี่ยน
ชื่อของกลุมเพ่ือนพองนครไทย มาเปน ชมรม STRONG - เพ่ือนพองนครไทย ไมทุจริตดวยจิตพอเพียง  
ในป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีการประกาศใช เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เปนตนมา 

 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ยืนหยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง โดยยึดม่ันในความชอบธรรม ผลประโยชนของรัฐและประชาชน 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ โดยตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ

อยางเต็มกำลัง 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส และตรวจสอบได มีวิธีการทำงานท่ีชัดเจน เปดเผยขอมูลได ภายใต

กรอบของกฎหมาย 
- ไมเลือกปฏิบัติตอผูมารับบริการ ดวยความมีน้ำใจ เสมอภาค รวดเร็ว เอ้ือเฟอและเมตตา 
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ันในผลสำเร็จของงาน โดยใชทรัพยากรของราชการอยางคุมคา มีการ

ประเมินตามตัวชี้วัด 
- รักษาชื่อเสียงของหนวยงานโดยไมกระทำการใดๆท่ีเปนการเสือ่มเสียแกหนวยงานและเกียรติของคน 

นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม กลุมเพ่ือนพองนครไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
๑. บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
๒. นอมนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
๓. มีการดำเนินการกอตั้งกลุม โดยมีบุคลากรท่ีสนใจเปนสมาชิก 
๔. เปนองคกรท่ีกำหนดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 
๕. สงเสริมวัฒนธรรมท่ีดี พัฒนาสูองคกรคุณธรรมและจริยธรรมแหงความสุข 
๖. มีแผนพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สอดคลองตามยุทธศาสตรและบริบทของ

องคกร 

แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล ป พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 
๒. ขยายบริการและการเขาถึงใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
๓. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสูมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

พันธกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
- ใหบริการดานสุขภาพแบบผสมผสานและเปนองครวม ตอเนื่องถึงชุมชนและครอบครัวอยางมีคุณภาพ 



- สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
- พัฒนาและสนับสนนุสถานบริการในเครือขายบริการสุขภาพ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ 

วิสัยทัศนของโรงพยาบาล ป พ.ศ. ๒๕๖5 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เพ่ือใหประชาชน ชุมชนมีสุขภาพดี 

วัฒนธรรมองคกรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีการกำหนดวัฒนธรรมองคกรข้ึน  
เพ่ือเปนแนวทางของบุคลากร ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานตรงเวลา และแสกนหนาหรือลายนิ้วมือกอนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๒. แตงกายสุภาพเรียบรอย โดยกำหนดแตงกายเปนแนวทางเดียวกัน 
๓. ทักทายโดยการยกมือไหว สวสัดี ผูนอยเคารพผูอาวุโส 
๔. เคารพกฎ กติกา มารยาทในการปฏิบัติงาน 
๕. ทำงานเปนทีม บรกิารดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
๖. ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของเจาหนาท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หมวด ๒ การสงเสริมการอบรมพัฒนา 
 สมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศนและแผนการดำเนินงานของกลุม โดยรวม
เสนอแผนงานและแนวทาง มีงบประมาณในการปฏิบัติงาน จากเงินบริจาคของชมรม เงินสวัสดิการ สนับสนุน
โครงการและแผนงานสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
 มีการสงเสริมบรรยากาศการทำงานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเปน Happy 
workplace ( องคกรแหงความสุข ) 

หมวด ๓ การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 
 มีการสงเสริมยกยอง เชิดชู ผูมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหนวยงานใหสาธารณชนไดรับรู 
เชน ตนแบบผูปฏิบัติตามระเบียบการลงเวลาปฏิบัติราชการ การเบิกจายพัสดุ และการใชพาหนะของราชการ 
 มีกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกสถานท่ีตอเนื่องเปนประจำทุกป มีสมาชิกเขารวม
กิจกรรมมากกวา ๘๐ % เชนในโอกาสวันพอแหงชาติ มีการจัดตั้งโรงทานและมีกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาล 
 การสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมบริการท่ีดี เสมอภาค เคารพในสิทธิผูปวยและจริยธรรมองคกร 
และมีนโยบายในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจทุก ๖ เดือน 
มีตูรับฟงความคิดเห็น และมีการสรุปความคิดเห็นและรวมปรึกษาในการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางเปนระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญกอนหลังตามความรุนแรงของปญหา
ตามลำดับข้ัน 

หมวด ๔ คุณภาพของผลงาน 
 กลุมมีผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมในดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ไดมีการถายทอด
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู เปนประโยชนตอการพัฒนาสมาชิก มีคุณคาตอการปฏิบัติงาน และสงผลตอองคกร 
ชุมชน อยางเปนรูปธรรม ดังนี ้

- มีตนแบบบุคลากรท่ีปฏบิัติงานตามระเบียบวินัยขาราชการ 



- การตรวจสอบดำเนินงานทางดานการบริหารงาน เชน การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการใช
รถยนตราชการ การตรวจสอบปริมาณการใชพัสดุสำนักงานใหสอดคลองกับความเปนจริง และเนน
การประหยัดตนทุน เปนตน 

- มีการพัฒนาทุกๆดานอยางตอเนื่อง  
 
 

- มีการพัฒนาสูองคกรคุณธรรมแหงความสุข ( HAPPY EIGHT ) ยกตัวอยางกิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 

• HAPPY BODY มีสมาชิกเขารวมกลุม Body Fit พิชิตหุนดี  

• HAPPY HEART มีกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

• HAPPY SOCIETY การรวมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล การบริจาคสมทบผูปวยคลินิก
ประคับประคอง ( Palliative Care ) 

• HAPPY RALAX กิจกรรมดนตรีในการสรางความสุขแกผูรับบริการและบุคลากร 

• HAPPY BRAIN การศึกษาหาความรู และถายทอดทักษะทางวิชาการแกเจาหนาท่ี 

• HAPPY SOUL การสงเสริมคุณคาในบุคลากรทุกระดับ 

• HAPPY MONEY สงเสริมความพอเพียง โดยมีโครงการผักสวนครัวรั้วยุพราชนครไทย 

• HAPPY FAMILY รวมงานกิจกรรมของครอบครัวสมาชิก เชนงานมงคลและงานมงคลตางๆ 
 


