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โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 
  



คํานํา 

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลละงู กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนสงเสริมคุณธรรม  

ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ) และสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) เพ่ือเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหนวยงานใหมีความตอเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นําสูการปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน กระทรวงสาธารณสุข และประเทศชาติ ตามนโยบาย

รัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐ ) ประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ดานสาธารณสุข) ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาหนวยงานใหเจริญกาวหนา ม่ันคง ประชาชน 

มีความสุข มุงเนนการสรางความเขมแข็งจากภายใน และปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค 

ใหประชาชนมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา ไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกวัฒนธรรม 

ท่ีดีงาม สรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีเก้ือกูลและแบงปนท้ังทางวัตถุและ จิตใจควบคูกันไป โดยให “คุณธรรม

นําการพัฒนา” สราง “สังคมคุณธรรมและองคกรคุณธรรม” ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร สวนภูมิภาค นับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) อยางตอเนื่องเปนลําดับ โดยมีบุคลากร 

ในหนวยงาน และเครือขาย “บวร” (บาน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) รวมขับเคลื่อน 

ตามหลักการ “ระเบิดจากขางใน” จนหนวยงานเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ภายใตแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) สงผลให กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงคุณธรรม

อยางยั่งยืน ดังนั้น ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลละงู กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําเลมรายงานผล 

การกํากับติดตาม การดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน เพ่ือเปนแนว

ทางการดําเนินการของชมรม จริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ใหสอดคลองและ เปนไปในทิศทางเดียวกันอันจะทําใหการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ท่ีเชื่อมโยงกับแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดรับการ

พัฒนาเปนองคกรคุณธรรมนําสูการเปนกระทรวงคุณธรรมและสังคมแหงคุณธรรมตอไป  

 

โรงพยาบาลละงู 

กันยายน ๒๕๖๕ 

  



สารบัญ 
 

  หนา 

บทท่ี ๑ บทนํา  ๑ 

 ๑.๑ หลักการและแหตุผล  ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค  ๑ 

 ๑.๓ ปจจัยความสําเร็จ  ๑ 

บทท่ี ๒ สถานการณดานคุณธรรมและจริยธรรม  ๒ 

 ๒.๑ สถานการณดานคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทย  ๒ 

 ๒.๒ สถานการณดานคุณธรรมจรยิธรรมในกระทรวงสาธารณสุข  ๓ 

บทท่ี ๓ แนวทางการทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลละงู ในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๔ 

 ๓.๑ ตัวชีว้ัดผลสําเร็จของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

 ๔ 

 ๓.๒ การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการ บริหารสวนภูมิภาค ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๕ 

 ๓.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖ 

 ๓.๔ รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริม

คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหาร สวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๘ 

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน  ๑๓ 

 



๑ 
 
บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๔) บรรลุผล เกิดระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สรางความเขมแข็งในระบบ

การบริหาร จัดการดานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขอยางยั่งยืน โดยใหชมรมจริยธรรมของ

หนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค ตามหลักการ “ระเบิดจากขางใน” รวมกับเครือขาย “บวร” (บาน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรยีน-

สวนราชการ) ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาลละงู กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําเลมรายงานผลการกํากับติดตามการ

ดําเนินการตามแผนการ ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร สวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตคุณธรรม

ประจําชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนตอไป 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๒.๑ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานโรงพยาบาลละงูในสังกัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๒.๒ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

กระทรวง สาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับผูรับผิดชอบ

การดําเนินงาน ของชมรมจริยธรรมของหนวยงานโรงพยาบาลละงูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการ บริหารสวนภูมิภาค 

๑.๒.๓ เพ่ือใหการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานโรงพยาบาลละงูในสังกัดสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชเครือขาย “บวร” (บาน

ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) เปนพลังในการขับเคลื่อนจนเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม 

๑.๓ ปจจัยความสําเร็จ 

๑.๓.๑ ผูบริหารของหนวยงานโรงพยาบาลละงูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการ 

บริหารสวนภูมิภาคเปนผูนําโดยยึดคานิยมหลักขององคกรในการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมท่ี

พึงประสงคดวยคานิยมMOPH  

๑.๓.๒ ผูบริหารของหนวยงานโรงพยาบาลละงูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการ 

บริหารสวนภูมิภาคมีเจตนารมณแนวแนในความซ่ือสัตยสุจริตมุงม่ันใหกระทรวงสาธารณสุขเปนองคกร

คุณธรรม  



๒ 
 

๑.๓.๓ คณะกรรมจริยธรรมคุณธรรมโรงพยาบาลละงูไดสงเสริมคุณธรรมและเครือขาย“บวร”(บาน-

ชุมชน /วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) อยางเขมแข็งและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๓.๔ การขับเคลื่อนและการดําเนินกิจกรรมตางๆผานกลไก“บวร”(บาน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/

โรงเรียน-สวนราชการ) ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีความใกลชิดตอชีวิตของคนไทยจนเกิดความเขมแข็งดานคุณธรรมท้ัง

ในระดับบุคคลหนวยงานชุมชนและสังคม 

 

สถานการณดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๑ สถานการณดานคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

สถานการณดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตชวงตนป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนมา นอกเหนือจากจะสงผลกระทบ 

ตอสุขภาพกาย จากการแพรระบาดท่ีรวดเร็ว และกวางขวางไปท่ัวโลก มีผูติดเชื้อมากกวา ๒๕ ลานคน  

และเสียชีวิตมากกวา ๘ แสนคน (ขอมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๘  น.) 

สงผลกระทบตอสุขภาพจิตและระบบเศรษฐกิจ ท้ังทางตรงและทางออม ในทุกประเทศท่ัวโลกแลว ยังสะทอน

ถึงสถานการณดานคุณธรรมท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ จากยุคปจจุบันท่ีคนในสังคมใชเงินซ้ือความสะดวกสบาย

และความสุข นิยมกิน ดื่มเท่ียว ใชชีวิตอยูนอกบานมากข้ึน เม่ือเกิดภาวะวิกฤติดังกลาวในระยะแรก พบวา 

คนจํานวนมากเกิดความวิตกกังวล เชื่อถือขาวลวงท่ีเผยแพรในสังคมออนไลน นําสูความเครียด ความสุขลดลง 

หลายคนตางหวาดกลัว และตองการเอาตัวรอด กลาวคือ ผูบริโภคตางกักตุนสินคา ขณะเดียวกันผูขายตางก็

ฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคาในลักษณะคากําไรเกินควร อยางไรก็ดี เม่ือภาวะดังกลาวดําเนินไปไดระยะหนึ่ง  

จะพบวาผูคนในสังคมตางมีพฤติกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณธรรมสําคัญ ๔ ประการ ท่ีคนไทยพึงมี  

ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรม 

“วินัย” และคุณธรรม “จิตอาสา” กลาวคือผูคนในสังคมตางใหความรวมมือ และปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือ

ปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาวตามท่ีรัฐบาลกําหนดอยางเครงครัด ไดแกการสวมใสหนากากอนามัย

หรือหนากากผา ทุกครั้งท่ีเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีสาธารณะ การลางมืออยางสมํ่าเสมอ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล 

และการรักษาระยะหางระหวางบุคคลอยางมี “วินัย” จนสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว  

เริ่มคลี่คลายเปนลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวาผูคนในสังคมหลายกลุมหลายหนวยงานตางชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม 

ดวยการจัดตั้ง “ตูปนสุข” เพ่ือแบงปนอาหารและของใชจําเปนสําหรับผูท่ีประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจน

การจัดกิจกรรม “จิตอาสา” ทําหนากากอนามัยแบบผา สําหรับมอบใหกับพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนและไมสามารถ 

หา ซ้ือหนากากอนามัยได  รวมถึง มีการรวมกันบริจาคหนากากอนามัย อุปกรณทางการแพทย   

และเจลแอลกอฮอล ใหกับโรงพยาบาลท่ีขาดแคลนดวย จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาว สรุปไดวา ประชาชน

ใหความสนใจขาวสารโควิด ๑๙ และเขาใจสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน สะทอนใหเห็นถึงการจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพโดยใชองคประกอบท้ังการบริหาร จัดการ และระบบสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ โดยอีกเรื่อง 

ท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ หัวใจแหงคุณธรรมของประชาชนท่ี สะทอนการใชวินัย ความรับผิดชอบ ดํารงชีวิต 



๓ 
 
แบบพอเพียง และมีน้ําใจท่ีดีตอกัน เปนคุณธรรมท่ีสําคัญจนทําใหสถานการณโควิด ๑๙ ดีข้ึน โดยขอปฏิบัติ 

ท่ีประชาชนมีวินัยสูงมาก คือการรักษาระยะหางทางสังคม การรักษา ความสะอาดโดยการลางมือ  

และใสหนากากอนามัย สะทอนใหเห็น หัวใจแหงคุณธรรมของประชาชน ท่ีพรอมตอสู กับเชื้อโควิด ๑๙  

ดวยจิตสํานึกจนไดรับชัยชนะ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตชวงตนป พ.ศ. ๒๕๖๓ มิเพียงสงผลกระทบในแงลบตอสุขภาพของประชาชน หากแตยังกระทบ

ตอวิถีชีวิตในวงกวาง อยางไรก็ตาม การสรางวิถีชีวิตใหม (New Normal) ในรูปแบบตางๆ ถือเปนสิ่งจําเปน 

ตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณรุนแรงใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด โดยอาศัย

คุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนควรมี ท้ังในเรื่องของความซ่ือสัตยตอตนเองท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางสาธารณสุขอยางเครงครัด ความมีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือแบงปนผูอ่ืน การมีจิตสํานึกท่ีดีตอผูอ่ืน 

ตอสังคม อยากใหสังคมปลอดภัยไรโรค และการใชชีวิตอยางพอเพียง พอดีในสถานการณ ท่ีสั งคม 

มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งของอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตมากยิ่งข้ึน สิ่งสําคัญท่ีสุด 

คือความมีวินัยในการดูแลตนเอง ซ่ึงนับเปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญในสังคมไทย เพ่ือควบคุมกํากับ 

การประพฤติปฏิบัติตนของแตละบุคคลและเปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดคุณธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา 

ซ่ึงจะชวยสรางความเปนปกติสุขใหกับสังคมและประเทศชาติ 

๒.๒ สถานการณดานคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลของทุนมนุษย 

ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนอมนําหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เปนหลักนําทางโดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีใหกับบุคลากร เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีในทุกระดับ 

ของหนวยบริการดวยการเนนระบบคุณธรรม ระบบความสัมพันธแนวราบ ระบบวัฒนธรรม ความเรียบงาย  

มีความสมานฉันท การบริหารจัดการอยางโปรงใสเปนมืออาชีพอยางมีธรรมาภิบาล ยกยองเชิดชูบุคคล  

หรือองคกรท่ีเปนแบบอยางดานคุณธรรมและการทําความดี สรางความรวมมือและเครือขายการสงเสริม 

คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดคานิยม “MOPH” ไดแก  

M (Mastery) คือ เปนนายตนเอง O (Originality) คือ เรงสรางสิ่งใหม P (People centered) คือ ใสใจ

ประชาชน และ H (Humility) คือ ถอมตน ออนนอม และไดจัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวง

สาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ

นโยบายรัฐบาล รวมออกแบบการขับเคลื่อนการสงเสริม คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแนวคิดการรับรู ถึงเปาหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใชในชีวิต 

ดวยการลงมือทําตั้งแตวันนี้ โดยเชื่อม่ันวาหากทุกคนคํานึงถึงประโยชนของบานเมือง กอนประโยชนของตนเอง

หรือพวกพอง และหันมารวมมือกันสรางเปาหมายใหมของชาติก็จะทําใหประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปสู 



๔ 
 
สิ่งท่ีดีกวา เพ่ือเสริมสรางระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขใหเขมแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน

ของชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน นําสูการเปนกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) 

ภายใตคุณธรรมท่ีพึงประสงค ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยมของบุคลากร 

กระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยใหคานิยม “MOPH” ฝงอยูในจิตวิญญาณของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน” ประกอบดวย ๓ 

ยุทธศาสตร หลัก ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาล

คุณธรรม และยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางดานการสงเสริมใหเปนองคกร

คุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม ดวยเหตุนี้ ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงตองมุงเนนการพัฒนาคุณธรรมสุจริต จิตอาสา และวินัย โดยใชคุณธรรมพอเพียง 

เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมขางตน ซ่ึงตองขับเคลื่อนอยางสอดคลองกับปญหาท่ีอยากแก  

และความดีท่ีอยากทํา ท่ีสะทอนจากความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน ตามหลักการ “ระเบิดจากขางใน” 

ตลอดจนอาศัยกลไก “บวร” (บานชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) เปนพลังในการขับเคลื่อน

อันจะทําใหการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดผลสัมฤทธิผล บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เปนมนุษยท่ีสมบูรณ

เกิดเปนองคกรคุณธรรมและนํา กระทรวงสาธารณสุข สูการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบอยางยั่งยืน 

 

แนวทางการขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลละงู ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓.๑ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๔) 

๓.๑.๑ ระยะส้ัน กําหนดกรอบเวลา ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (๑ ป) 

(๑) โรงพยาบาลละงูมีแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 

(๒) โรงพยาบาลละงูมีผู รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการสงเสรมิคุณธรรมของหนวยงาน 

(๓) โรงพยาบาลละงูมีการพัฒนาความรูใหบุคคลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดานการสงเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 

(๔) โรงพยาบาลละงูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานเกณฑการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ รอยละ ๙๐ 

๓.๑.๒ ระยะปานกลาง กําหนดกรอบเวลา ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๕ ป) 

(๑) พัฒนาความรู ใหบุคคลทุกระดับในโรงพยาบาลละงู สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดานการสงเสริมคุณธรรมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑๐ 

(๒) โรงพยาบาลละงูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานเกณฑการประเมินคุณธรรม 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ รอยละ ๙๐ 



๕ 
 

(๓) โรงพยาบาลละงู ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับการพัฒนาเปนหนวยงาน 

คุณธรรม รอยละ ๑๐๐ 

(๔) บุคลากรในโรงพยาบาลละงูมีความสุขในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ ๘๐ 

๓.๒ การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้ันตอนการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  สูการปฏิบัติในหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค จะตองอาศัยชมรม จริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนรวมกับพลัง 

“บวร” (บาน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-สวนราชการ) เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

นํากระทรวงสาธารณสุข ใหเปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน ตามหลักการ “ระเบิดจากขางใน” โดยใชแนวคิด 

“คุณธรรมนําการพัฒนา” อันจะนําไปสูความม่ันคง สงบสุข ของสังคมดวยมิติทางศาสนา ความม่ังค่ัง เขมแข็ง 

ของประชาชนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน มีแนวทางดําเนินการ

ดังนี้  

๑. ยืนยัน / แกไข ขอมูลการดําเนินงานชมรมจริยธรรม ไดแก  

(๑.๑) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน 

(๑.๒) แจงยืนยัน / แก ไข ขอมูลชมรมจริยธรรมของหนวยงาน ตามลิงกยอ 

https://forms.gle/fUwiWPenDsBrJpRV8  

๒. จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

สํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยมุงเนน  

(๒.๑) สรางมนุษยท่ีสมบูรณ สรางความเขมแข็งจากภายในปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง สรางสังคมเก้ือกูลและแบงปน 

(๒.๒) พระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒.๓) ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒.๔) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 

Conduct) 

(๒.๕) สงเสริมใหมีสื่อสรางสรรค และหลากหลายเพ่ือประชาสัมพันธรณรงคปลูกฝง 

คุณธรรมประจําชาติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกําหนดคุณธรรม 

เปาหมายจากคุณธรรมประจําชาติเพ่ือขับเคลื่อน 

(๒.๖) สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

และดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

https://forms.gle/fUwiWPenDsBrJpRV8
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(๒.๗) มุงเนนการนําพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และขอบังคับ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาปรับใชในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เชน การประชุม การอบรม สัมมนา ใหความรูแก

บุคลากร ในหนวยงาน 

(๒.๘) สรางและขยายเครือขายหนวยงานคุณธรรม โดยกําหนดแนวทางและสราง

รูปแบบความรวมมือเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายและขยายความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ดวยการ

สรางความเขมแข็งของ “บวร” (บาน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรยีน-สวนราชการ) 

๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

๔. จัดทําแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

๓.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

จัดทําข้ึนอยางสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

เนนการพัฒนาและยกระดับจิตใจ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขใหมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการดานการสงเสริม คุณธรรม รวมท้ังสงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยาง 

ดานคุณธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรมของหนวยงานตามบริบทของหนวยงานนั้น  

การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

ในหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหประสบผลสําเร็จ 

ผานการดําเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

สวนภูมิภาค จึงจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เพ่ือเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม

จริยธรรมในหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานและขยายเครือขายไปยังหนวยงาน

ภายนอก อันจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนรวมกัน โดยใชหลัก ๓ มิติ คือ 

หลักศาสนา หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ตลอดจนนํากลไก 

“บวร” (บาน-ชุมชน / วัดศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ) มาใชในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 

ของหนวยงานจนเกิดความเขมแข็ง นําสูวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน” ท้ังนี้เพ่ือใหหนวยงาน 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 

ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงใหชมรมจริยธรรม 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ดําเนินการ 

จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแนวทางการดําเนินการ 



๗ 
 
เปนองคกรคุณธรรม ตนแบบภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

และแนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” (บาน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-สวนราชการ)  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
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แบบฟอรมท่ี ๓ 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมของหนวยงานใน 

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ชื่อชมรม  คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม LANGU STRONG  หนวยงาน โรงพยาบาลละงู        

สถานท่ีตั้ง ๑๙๔ หมูท่ี ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล              

ชื่อผูประสานงาน  นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ     โทรศัพท ๐๘ ๖๙๕๖ ๕๖๗๑       

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน ๒๙๘  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย  ๒๙๘  คน 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๘ กิจกรรม 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม  ๑๐,๑๐๐๐ บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม  จํานวน  ๑๐,๑๐๐๐ บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม    จํานวน   - บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ทางชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลละงู มีการดําเนินการขับเคลื่อนชมรมฯ อยางตอเนื่อง ตามนโยบายและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และอัตลักษณ 

ของโรงพยาบาล 

• บุคลกรทุกระดับ มีจิตสํานึกและทันคติท่ีดีตอองคกร ผานกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย การจัดรายการประชาสัมพันธเสียงตามสาย, การสงเสริมวินัยดวย

คุณธรรม 
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• การสงเสริมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคสิ่งของแกผูดอยโอกาสและผูยากไร, สรางวัฒนธรรมองคกรในการตอตานการทุจริตคอรับชั่นทุกรูปแบบ โดยสงเสริมสนับสนุน 

ใหบุคลากรจากทุกกลุมงานเขารวมกิจกรรม 

• ไมพบการทุจริตคอรัปชั่นในโรงพยาบาลละงู 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูคนคุณธรรม จริยธรรม ปละ ๒ ครั้ง 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ๑๒ เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• บุคลากรโรงพยาบาลละงู ไมมีพฤติกรรมหรือถูกรองเรียนในเรื่องของการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 

• ยกระดับจิตใจของบุคลากรใหมีคุณธรรม  จริยธรรม ท้ังในการปฏิบัติงานและการใชชีวิต และเปนแบบอยางดานคุณธรรม 

• ขมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลละงู มีการขับคลื่อนชมรมฯ อยางตอเนื่อง ยั่งยืน จํานวน ๑ ชมรม 
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กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๑. ประชุมจัดต้ังคณะกรรมการคุณธรรม

จริยธรรมชมรม LANGU STRONG 

๑๗ คน  - คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

    วันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน 

๒๕๖๔ ตามคําสั่งเลขท่ี ๗/

๒๕๖๓ 

๒. จัดประชุมอบรมหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ใหม 

๒๙๘ คน รอยละ ๘๐ 

ของ

เจาหนาท่ี

ใหมทุกคน 

- คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

    วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

๓. กิ จ ก ร รมกา รนํ า หลั กปรั ชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

- ตลาดนัดสีเขียว 

- การจัดการขยะ 

- อาหารปลอดภัย 

- เปนแหลงเรียนรู Green & Clean ใหกับ

ชุมชน และ หนวยงานอ่ืนๆ 

 

 

เจาหนาท่ี

ท้ังหมด 

 - เวชกรรม

ชุมชน 

    ดําเนินการท้ังป 



๑๑ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๔. กิจกรรมความมีวินัย 

- การมาปฏิบัติงานตรงเวลา 

- การสวมหมวกกันนอค คาดเข็มขัดนิรภัย 

เจาหนาท่ี

ท้ังหมด 

รอยละ 

๑๐๐ ของ

เจาหนาท่ีทุก

คน 

- ฝาย

บริหาร 

    รายงานกิจกรรมทุกเดือน 

๕. กิจกรรมความซ่ือสัตยสุจริต 

- การประชุมคุณธรรมและความโปรงใส 

- การบริการดวยความโปรงใส 

- การเผยแพรการทําความดี 

เจาหนาท่ี

ท้ังหมด 

รอยละ 

๑๐๐ ของ

เจาหนาท่ีทุก

คน 

- คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

    ประชุมคณะกรรมการ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ

เจตจํานงในการบริหารงาน 

๖. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวย

หัวใจ” 

- การสมัครและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

- การเผยแพรกิจกรรมจิตอาสา 

 

 

 

เจาหนาท่ี

ท้ังหมด 

รอยละ 

๑๐๐ ของ

เจาหนาท่ีทุก

คนเขารวม

กิจกรรม 

- คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 



๑๒ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๗. กิจกรรมการยึดม่ันในหลักธรรมทาง

ศาสนา 

- การทําบุญตักบาตรทุกวันจันทร ท่ี ๑ 

ของเดือน 

- การทําบุญ รพ. ท้ัง ๒ ศาสนา 

 รอยละ ๘๐   

ของ

เจาหนาท่ีทุก

คน 

- คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

     

๘. กิจกรรมวิถีวัฒนธรรม 

- แตงกายผาไทยทุกวันอังคาร 

- แตงกายผาไหมผาบาติกทุกวันพุธ 

เจาหนาท่ี

ท้ังหมด 

รอยละ 

๑๐๐ ของ

เจาหนาท่ีทุก

คน 

- คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

    ทํากิจกรรมทุกเดือน 

 

 

 ลงชื่อ   ผูสรุปแผน 

   (นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ)  

 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 วันท่ี  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  

 ลงชื่อ   ผูติดตามแผน 

   (นายปวิตร วณิชชานนท)  

 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู  

 วันท่ี  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  

 

 



๑๓ 
 
ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม จริยธรรม ชมรม LANGU STRONG 

โรงพยาบาลละงู หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน /หัวหนาฝายทุกทานท่ีไดประสานงาน รวมมือ จัดทําโครงการ/

กิจกรรมท่ีทําใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ปญหา/อุปสรรค/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 

๑. การเสริมสรางแกนนําแบบอยางในการบริหารท่ีเนนในการพัฒนาหนวยงานอยางมี

คุณธรรมอยางมีสวนรวม 

๒. บุคคลากรของโรงพยาบาลในสังกัด ขาดความรู การติดตาม ความเขาใจในการจัดทํา

แผน เนื่องจากภาระงานท่ีหลากหลาย และเปลี่ยนผูรับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

๑. ประชาชนในสังคม ในชุมชน ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง มีความรูความเขาใจ เขาถึงนโยบาย 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตางๆของหนวยงานอยางท่ัวถึง 

๒. หนวยงานเปนแหลงเรียนรู ถายทอดขยายผลไปสูหนวยงานอ่ืนๆ ได 

๓. การพัฒนาความเขมแข็ง ของเครือขายและการขยายความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ 

 

 

 

นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูติดตามการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

นายปวิตร วณิชชานนท 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล(นายแพทยเชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
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