
                     
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.307/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมโครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 ,แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ขออนุมัติด าเนินการกิจกรรม และโครงการสร้าง
พ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563  
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563  
ตามรายละเอียดในโครงการแนบท้ายนี้ โดยมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  และเพ่ือเป็นการสร้างเสริม
คุณธรรม 4 ประการ  ได้แก่ 

1. ประกาศให้บุคลากรถือปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
2. เปิดเพลง ““พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ทุกเช้าวันจันทร์เพื่อปลุกจิตส านึกการปฏิบัติตนบน

พ้ืนฐานคุณธรรม 
3. กิจกรรมต่อเนื่องได้แก่ 
- คนดีศรี รพ.ลี้ เพื่อต่อยอดไปยังโครงการระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง เพ่ือคัดเลือกเป็นข้าราชการพล

เรือนดีเด่น, คนดีศรีสาธารณสุข และคนต้นแบบต่าง ๆ 
- กิจกรรมท างานด้วยหัวใจ 
- กิจกรรมท าดีมีคนชม 
- กิจรรมตักบาตร/ท าบุญวันเกิด ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน 
- โรงทานยิ้ม Smile ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน 
4. กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563 

- คนต้นแบบ “พอเพียง” 
- คนต้นแบบ “มีวินัย” 
- คนต้นแบ “สุจริต” 
- คนต้นแบบ “จิตอาสา” 
- กิจกรรมตอบค าถาม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
                อนุมัติ 

             
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 

           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
  



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ประชาสัมพันธ๋โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้มี โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563  โดยเป็นการด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดถือหลักคุณธรรม 4 ประการ  และเป็น
การด าเนินการค้นหาคนต้นแบบคุณธรรมเพ่ือต่อยอดไปพิจารณาในระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง  เพ่ือให้การ
ด าเนินการคุณธรรมจริยธรรมบรรลุผลส าเร็จ และเป็นองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลลี้จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    9 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ           ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมโครงการสร้างพื้นฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
อาสา” โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 ,แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน และขออนุมัติเผยแพร่บน 
website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  

ปีงบประมาณ 2563  
2. แผนด าเนินการโครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

ปีงบประมาณ 2563 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       
                             

 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วดป 9 ตุลาคม 2562 
         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 

http://www.leehospital.org/


โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 

 
หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบการ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องส่งเสริมบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจองค์ กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบคุณธรรม เป็นคนดีและคนเก่ง ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มี
มาตรฐานทางจริยธรรม มีค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
องค์กร ครอบครัว และสังคม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เพ่ือเป็น
การสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบราชการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร ท าให้องค์กรและบุคลากรภาครัฐมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น   การขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้าน
ทุจริต ภายใต้แนวคิด "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” (DOH STRONG) ว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรน าหลัก "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาเป็นฐานคิดในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายภายนอก ซึ่งท าให้เกิ ดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในการน ามาพัฒนา สามารถออกแบบนโยบาย กิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ของ
โรงพยาบาลลี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมในการท างาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง การสร้าง
แรงบันดาลใจให้บุคลากรมีพฤติกรรมปฏิบัติอยู่บน “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ที่ยั่งยืน เป็นค่านิยมถือ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรมีบทบาทและมีความสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมที่ดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมี

ทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติ ปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนให้เป็นคน
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และสร้างค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น 

2. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมพ้ืนฐานประจ าวันให้เกิด “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรโรงพยาบาลลี้    จ านวน   267 คน 
2. พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน   28 คน 

รวม  295 คน 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ 
2. น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อประพฤติ ปฏิบัตของบุคลากร “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
4. ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ต้นแบบ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
5. จัดกิจกรรมคลินิกตอบค าถาม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

/ ระยะเวลาด าเนินการ 



 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

การด าเนินงานและรูปแบบกิจกรรม 
ตามแผนกิจกรรม และเวลาด าเนินกิจกรรม (ตามรายละเอียดแผนด าเนินกิจกรรม) 

งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมการชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลลี้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. บุคลากรมีข้อประพฤติ ปฏิบัติ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต 

จิตอาสา” 
3. ได้บุคคลต้นแบบโรงพยาบาลลี้ 

3.1 บุคคลต้นแบบ     “พอเพียง” 
3.2 บุคคลต้นแบบ     “มีวินัย” 
3.3 บุคคลต้นแบบ     “สุจริต” 
3.4 บุคคลต้นแบบ     “จิตอาสา” 

 
ผู้เขียนโครงการ 

(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

        ผู้เสนอโครงการ 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประธานชมรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 



แผนด าเนินการโครงการสรา้งพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวนัิย สุจรติ จิตอาสา”
โรงพยาบาลลี้  จังหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

ท่ี กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย หมายเหตุ

1 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และ 1.แสดงเจตนารมณ์เปน็หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี x กจิกรรม

คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลล้ี ท่ีต่อต้านการทุจริต รพ.ล้ี ต่อเนื่อง

2.ปลุกจิตส านึกของบคุลากรใหไ้ม่ทน 267 คน

ต่อการทุจริต

2 ปลุกจิตส านึก "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต 1.ปลุกจิตส านึกใหบ้คุลากร รพ.ล้ี ใหม้ี เจ้าหน้าท่ี x x x x x x x x x x

จิตอาสา" ด้วยการเปดิเพลงพอเพยีง มีวนิัย พฤติกรรมบนพืน้ฐาน "พอเพยีง มีวนิัย รพ.ล้ี

สุจริต จิตอาสา ทุกเชา้วนัจันทร์ สุจริต จิตอาสา" 267 คน

3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่หาขอ้ประพฤติ 1.บคุลากร รพ.ล้ีมีขอ้ประพฤติ ปฏิบติั x

ปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ีใหม้ีพฤติกรรมอยู่บน ร่วมกนั เพือ่เสริมสร้างใหบ้คุลากร รพ.ล้ี

พืน้ฐาน "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต จิตอาสา" อยู่บนพืน้ฐาน "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต 

จิตอาสา"

4 ทบทวนการจัดต้ังชมรม "คุณธรรมจริยธรรม" เพือ่ใหม้ีการด าเนินการและมีรายชื่อ กจิกรรม

สมาชกิเปน็ปจัจุบนั ต่อเนื่อง

5 กจิกรรมหาคนต้นแบบ รพ.ล้ี 1.เพือ่หาบคุคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ x x x x x x x x x

1 บคุคลต้นแบบ     “พอเพยีง”

2 บคุคลต้นแบบ     “มีวนิัย”

3 บคุคลต้นแบบ     “สุจริต”
4 บคุคลต้นแบบ     “จิตอาสา”

 



แผนด าเนินการโครงการสรา้งพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวนัิย สุจรติ จติอาสา”
โรงพยาบาลลี้  จังหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

ท่ี กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย หมายเหตุ
6 กจิกรรมคลินิกตอบค าถาม  "พอเพยีง มีวนิัย 1.เพือ่เสริมสร้างพืน้ใหเ้จ้าหน้าท่ีมี

สุจริต จิตอาสา" การประพฤติ ปฏิบติัตนบนพืน้ฐานตาม
หลักคุณธรรม 4 ประการ "พอเพยีง
มีวนิัย สุจริต จิตอาสา" X X X X X X X X X
2.เพือ่กระตุ้นใหเ้จ้าหน้าท่ีมีการ
การประพฤติ ปฏิบติัตนบนพืน้ฐานตาม
หลักคุณธรรม 4 ประการ "พอเพยีง
มีวนิัย สุจริต จิตอาสา"

7 กจิกรรมตักบาตรประจ าเดือน และ 1.เพือ่เสริมสร้างใหบ้คุลากรมีคุณธรรม เจ้าหน้าที่ x x x x x x x x x x x x กจิกรรม

ตักบาตรประจ าเดือนเกดิ จริยธรรม และรักษาวฒันธรรม ประเพณี รพ.ล้ี ต่อเนื่อง
ทุกวนัองัคารของสัปดาห์ 267 คน

8 กจิกรรม "ท าดี มีคนชม" 1.เพือ่เปน็ขวญัก าลังใจ และเชดิชู x x x กจิกรรม
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกบ็ของหาย คืนเจ้าของ ต่อเนื่อง
2.มอบเกยีรติบตัรแกผู้่ท่ีท าดี มีคนชม
ประจ าทุกไตรมาส

9 กจิกรรม "ท างาน ด้วยหวัใจ" 1.เพือ่เปน็ขวญัก าลังใจ และเชดิชู x x x กจิกรรม
เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานโดยไม่มีพฤติกรรม ต่อเนื่อง
มาสาย, กลับกอ่น, ไม่ลากจิ
2.มอบเกยีรติบตัรใหก้บัเจ้าหน้าที่ท่ี
ท างาน ด้วยหวัใจ เปน็ประจ าทุกไตรมาส

 



 
 
 

แผนด าเนินการโครงการสรา้งพ้ืนฐาน และปลุกจติส านึก “พอเพียง มีวนัิย สุจรติ จติอาสา”
โรงพยาบาลลี้  จงัหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

ที่ กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย หมายเหตุ
10 กจิกรรมคนต้นแบบ "คนดี ศรี รพ.ล้ี" 1. เพือ่เปน็ขวญั ก าลังใจใหเ้จ้าหน้าที่ x กจิกรรม

ทีม่ีพฤติกรรมยึดมั่น เชือ่มั่น และมี ต่อเนื่อง
จิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม
2.มอบเกยีรติบตัรใหก้บัเจ้าหน้าทีท่ี่
ทีม่ีพฤติกรรมยึดมั่น เชือ่มั่น และมี
จิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม
ประจ าปี



กิจกรรม   “บุคคลต้นแบบ “พอเพียง” 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมคนดีให้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในด้าน “พอเพียง” 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  

พอเพียง  หมายถึง  ความพอเพียงในการด าเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท 
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมก าหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อ านวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ ามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อ านาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ พอเพียง” 

1. ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
2. ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
3. ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
4. รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จ านวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ พอเพียง” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เพื่อรับรางวัล 
โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 
 

บุคคลต้นแบบ พอเพียง 
 

1.ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
2.ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
3.ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
4.รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

บุคคลต้นแบบ มีวินัย 
 

1.มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตส านึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระท าที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4.เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอ/ ผู้ส่งข้อมูล 
(..............................................................) 

วดป........................................... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
โรงพยาบาลลี ้

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ขอมอบเกียรติบตัรนี้ใหแ้ก่ 

 
นางสาว............................................................................ 

 
ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติยกย่องในกิจกรรม “คนต้นแบบ พอเพียง” 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
และตามอัติลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่.............................................................. 
 

(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม   “บุคคลต้นแบบ “มีวินัย” 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมคนดีให้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในด้าน “มีวินัย” 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  

วินัย  หมายถึง  การยึดมัน่และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้
ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมก าหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อ านวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ ามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อ านาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” 

1. มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการท างานให้ส าเร็จ 
2. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3. มีความตรงต่อเวลา 
4. ไมม่ีข้อร้องเรียน 

 
 
 



 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จ านวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เพื่อรับรางวัล 
โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 
 

บุคคลต้นแบบ พอเพียง 
 

1.ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
2.ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
3.ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
4.รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

บุคคลต้นแบบ มีวินัย 
 

1.มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตส านึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระท าที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4.เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอ/ ผู้ส่งข้อมูล 
(..............................................................) 

วดป........................................... 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
โรงพยาบาลลี ้

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ขอมอบเกียรติบตัรนี้ใหแ้ก่ 

 
นางสาว............................................................................ 

 
ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติยกย่องในกิจกรรม “คนต้นแบบ มีวินัย” 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
และตามอัติลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม 

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่.............................................................. 

 
(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม   “บุคคลต้นแบบ “สุจริต” 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมคนดีให้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในด้าน “สุจริต” 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  

สุจริต  หมายถึง  ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความถูกต้อง 
ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอื่นที่จะท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมก าหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อ านวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ ามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อ านาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ สุจริต” 

1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และสังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตส านึก 
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
3. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ไม่ละเว้นการกระท าที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4. ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
 



 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จ านวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ “ สุจริต ” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เพื่อรับรางวัล 

โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 

 
บุคคลต้นแบบ พอเพียง 

 
1.ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
2.ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
3.ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
4.รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

บุคคลต้นแบบ มีวินัย 
 

1.มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
2.มคีวามขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตส านึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระท าที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4.เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอ/ ผู้ส่งข้อมูล 
(..............................................................) 

วดป........................................... 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
โรงพยาบาลลี ้

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ขอมอบเกียรติบตัรนี้ใหแ้ก่ 

 
นางสาว............................................................................ 

 
ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติยกย่องในกิจกรรม “คนต้นแบบ สุจริต” 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
และตามอัติลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่.............................................................. 
 

(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   “บุคคลต้นแบบ “จิตอาสา” 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมคนดีให้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในด้าน “จิตอาสา” 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  
จิตอาสา  หมายถึง  การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของ
ตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ท าความดีเพ่ือ ความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมก าหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อ านวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ ามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อ านาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 

1. มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และสังคม 
2. มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, หน่วยงานและสังคม 
3. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4. เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

 



 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จ านวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ “ จิตอาสา ” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มเสนอรายช่ือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เพื่อรับรางวัล 

โครงการสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตส านึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
โรงพยาบาลลี้  จ.ล าพูน  ปีงบประมาณ 2563 

 
บุคคลต้นแบบ พอเพียง 

 
1.ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
2.ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
3.ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
4.รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

บุคคลต้นแบบ มีวินัย 
 

1.มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตส านึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระท าที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4.เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอ/ ผู้ส่งข้อมูล 
(..............................................................) 

วดป........................................... 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
โรงพยาบาลลี ้

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ขอมอบเกียรติบตัรนี้ใหแ้ก่ 

 
นางสาว............................................................................ 

 
ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติยกย่องในกิจกรรม “คนต้นแบบ จิตอาสา” 

สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
และตามอัติลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่.............................................................. 
 

(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         
                                                  
                                              
                                           
                                       
              
                                  

 
 
 
 
 
 

 


