
โรงพยาบาลสอง  โรงพยาบาลคุณธรรม 

ข้ันตอนและตารางการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสอง 

 ระยะเวลาการดําเนินการ การดําเนินการ 

นํานโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม เผยแพร่กบั

บุคลากร  

มิถุนายน 2558  ประชุมประจําเดือน 

กาํหนด อตัลกัษณ์    มิถุนายน 2558  ประชุมประจําเดือน  

แต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม  สิงหาคม 2558   

ระดมความคิดเห็นและแปลคุณธรรมให้เป็น

รูปธรรม (กาํหนดตัวช้ีวดั)  

สิงหาคม 2558  ประชุมประจําเดือน 

-ประกาศ โรงพยาบาลคุณธรรม 

-แจ้งตัวช้ีวดัแนวทางปฏิบัติให้กบับุคลากร  

กนัยายน 2558  ประชุมประจําเดือน 

ดําเนินการปฏิบัติ ,เกบ็ตัวช้ีวดั และประเมินผล  ตุลาคม 2558-กนัยายน 2559  ระยะเวลาขึน้กบัตัวช้ีวดั

น้ันๆ  

 

 

 

 

 

 

 



นํานโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม เผยแพร่กบับุคลากร 

 

 

กาํหนด อตัลกัษณ์ 

 



กาํหนด อตัลกัษณ์ 

 

 

 

 

 



แต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 

คณะกรรมการ 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดโครงสร้างการดาํเนินงานและจดัระบบการดาํเนินงานตามแนวทางโรงพยาบาล

คุณธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมเพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีมีคุณภาพ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้ทีมดาํเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมมีความรู้ ความสามารถ  

4. ควบคุม กาํกบั ติดตาม วเิคราะห์ ประเมินผลการดาํเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมใน

โรงพยาบาล ใหมี้ประสิทธิภาพ 

รายช่ือคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 

1. นายแพทยว์นัชยั       วนัทนียวงค ์  ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย ์จิรายทุร์          พุทธรักษา   รองประธานกรรมการ 

3. ทพญ.วลิาวรรณ  จนัจร       กรรมการ 

4. ภญ.นิติมา  สุวรรณกาศ        กรรมการ 

5. นางสาวณธิดา  ปัญญาไว      กรรมการ  

6. นางอาํไพ รัชดาธนวฒัน์    กรรมการ 

7. นางสาวคชัรินทร์  วงศพ์ุฒิ        กรรมการ 

8. นางเนาวราวรรณ นาพรม     กรรมการ 

9. นางวาสนา สวนพุฒ      กรรมการ 

10. ภก.สุรชยั  จิตจง          เลขานุการ 

1. คณะทาํงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. รับนโยบายดา้นการพฒันาตามแนวทางโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อวางแผนและนาํสู่

การปฏิบติั 

2. ดาํเนินกิจกรรมดา้นโรงพยาบาลคุณธรรม  เพื่อส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่

บุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์แก่บุคลากรเองและผูรั้บบริการ 



3. กระตุน้ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อนาํเสนอต่อ

คณะบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

        รายช่ือคณะทาํงานโรงพยาบาลคุณธรรม  

1. ทพญ.นิภาพร พื้นชยัภูมิ 

2. ภก.สุรชยั  จิตจง      

3. นายฐาปณกรณ์  เสาร์สุวรรณ 

4. นางแสงดาว วงษดี์ 

5. นางปาริชาติ วนัละ 

6. นางสาวเพญ็ศรี  ใจคะนอง 

7. นางสาวมยเุรศ คาํเหลือง 

8. นางกาญจนา พรมใจสา 

9. นางยพุิน  หนองโกมล 

10. นายพิตตินนัท ์ ทะนนัชยั 

11. นางประกาย  นาระกนัทา 

12.นางวไิลทอง เลาศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดมความคิดเห็นและแปลคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม (กาํหนดตัวช้ีวดั) 

 

สุจริต (ซ่ือสัตย์) อาสา (มีนํา้ใจ) ทาํงานเป็นทมี 

-ทาํงานตรงเวลาทั้งช่วงเช้า

และบ่าย 

-ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 

-ไม่ใช้ทรัพยากรโรงพยาบาล

ในเร่ืองส่วนตัว 

-ไม่คดโกงไม่รับสินบนยดึมั่น

ในวชิาชีพ 

-เข้าประชุมตรงเวลา 

-การลาต่างๆให้ถูกระเบียบ

ทางราชการ 

-เข้าร่วมกจิกรรมโรงพยาบาล

ด้วยความสมัครใจ 

-มีนํา้ใจช่วยเหลอืผู้อืน่ 

-ร่วมพธีิวนัสําคัญและพระ

ราชพธีิต่างๆ เช่น  5 ธันวา

มหาราชา 12 สิงหามหาราชินี  

วนัปิยะมหาราช 

-ให้กาํลงัเพือ่นร่วมงานเมื่อ

ท้อแท้และเจอปัญหา 

-มีความสามัคค ี

-ทาํงานเช่ือมโยงกนัไม่แยก

ส่วน 

-ร่วมพฒันา 5 ส. อย่าง

ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ โรงพยาบาลคุณธรรม 

-แจ้งตัวชีวั้ดแนวทางปฏิบัตใิห้กับบุคลากร  

 

 

 



 

 

 



ดําเนินการปฏิบัติ ,เกบ็ตัวช้ีวดั และประเมินผล 

ตัวชี�วัด เป้าหมาย ปี 59

-ทาํงานตรงต่อเวลา  

(ไม่โกงเวลาราชการ)

 กําหนดให้มีเวลา

สแกนนิว้มือ
- บุคลากรทั�วไป เวลา

เข้าทํางานไม่เกิน 

8.45   และเวลาเลิก

งาน 16.30 น.
-บุคลากรที�เข้าเวร

นับเวลาทําการนับ  8 

ชั�วโมง 

จาํนวน บุคลากร

โรงพยาบาลสองมา

ทาํงานตรงต่อเวลา

>80%

บุคลากรโรงพยาบาล

สองมีการส่งใบลา

มากกว่า

80.2

สุจริต (ซื�อสัตย์) 

 

ตัวชี�วัด เป้าหมาย ปี2559

-บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม

โรงพยาบาล
-บุคลากรเข้าร่วม

ประชุม

ประจาํเดอืน

-บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมวันสําคัญ 

พระราชพธีิ 

วันปิยะมหาราช   

12 สิงหามหา

ราชินี  5 ธันวา

มหาราชา  
งานประเพณีและ

เทศกาล เช่น วัน

แห่เทยีนพรรษา 

หน่วยงานเข้าร่วม

ประชุม

ประจาํเดอืน> 60 

% 

บุคลากร

โรงพยาบาลสองมี

การเข้าร่วม

ประเพณีนัน้ๆ 

96 %

อาสา (มีนํา้ใจ)

 



ตัวชีว้ัด เป้าหมาย

-ร้อยละตวัชีวั้ดตามยุทธศาสตร์
จงัหวัดแพร่

-โรงพยาบาลผ่านการประเมิน

คุณภาพ เช่น HA; 2558

- ผ่านร้อยละ 80

 

ทํางานเป็นทีม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 

สืบสานวฒันธรรม ประเพณี วนัสาํคญั

มกีารตกับาตรทุกวนัพระและวนัสําคญั

 

 

สืบสานวฒันธรรม ประเพณี วนัสาํคญั

มกีารตกับาตรทกุวนัพระและวนัสําคญั

 



 

สืบสานวฒันธรรม ประเพณี วนัสาํคญั

เข้าร่วมพระราชพธีิ

 

 

สืบสานวฒันธรรม ประเพณี วนัสาํคญั

กจิกรรมวนัพ่อ-วนัแม่

 

 



สืบสานวฒันธรรม ประเพณี วนัสาํคญั

กิจกรรมวนัลอยกระทง

 

 

สืบสานวฒันธรรม ประเพณี วนัสาํคญั

กจิกรรมแห่เทยีนพรรษา

 

 

 

 



 

บาํเพญ็ประโยชน์และช่วยเหลือสงัคม

กจิกรรมปลูกต้นไม้วนัพ่อแห่งชาติ

 

 

บาํเพญ็ประโยชน์และช่วยเหลือสงัคม

เยีย่มผู้ป่วย(ญาต+ิเจ้าหน้าที)่ + HBD 

 

 



บาํเพญ็ประโยชน์และช่วยเหลือสงัคม

กจิกรรมแบ่งใจรักแบ่งปันสุข

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างความสขุ

กจิกรรมตลาดนัดวนัปีใหม่ - วนัสงกรานต์

 

 



กิจกรรมเสริมสร้างความสขุ

กจิกรรมออกกาํลงักาย

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างความสขุ

กจิกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

 

 



กิจกรรมเสริมสร้างความสขุ

กจิกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

 

 

การทาํงานเป็นทีม 

การประเมนิคุณภาพโรงพยาบาล HA

 

 

 



การทาํงานเป็นทีม 

การประเมนิคุณภาพโรงพยาบาล HA

 

 

 

การทาํงานเป็นทีม 

พฒันาส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาล + 5 ส.

 

 



การทาํงานเป็นทีม 

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ , R2R

 


