
 
                     
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110   
ที่  ลพ 0032.307/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ขออนุมัตแิผนดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพื้นฐาน และปลุกจิตสํานึก 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”ปีงบประมาณ 2563 ,แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน และขออนุมัติเผยแพร่        
บน website 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ขออนุมัติดําเนินการแผนดําเนินการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพื้นฐาน และปลุกจิตสํานึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”
โรงพยาบาลลี้  จ.ลําพูน  ปีงบประมาณ 2563  โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติการแนบท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. อนุมัตสิ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน โรงพยาบาลลี้ ปี 2563 
2. แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือดําเนินกิจกรรม 
3. ประกาศเผยแพร่ใน website 

 
                

             
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 

           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 

อนุมัติ 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 

 
 
 
 
 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน และปลุก
จิตสํานึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”ปีงบประมาณ 2563 

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ได้จัดทําแผนดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตสํานึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา””โรงพยาบาลลี้    
จ.ลําพูน  ปีงบประมาณ 2563  โดยเป็นการดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดถือหลักคุณธรรม 4 ประการ  และเป็นการดําเนินการค้นหาคนต้นแบบคุณธรรมเพ่ือ
ต่อยอดไปพิจารณาในระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง  เพ่ือให้การดําเนินการคุณธรรมจริยธรรมบรรลุผลสําเร็จ 
และเป็นองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลลี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และให้ความร่วมมือใน
การดําเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลล้ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    9 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ           ขออนุมัติแผนดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน และปลุก
จิตสํานึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”ปีงบประมาณ 2563 ,แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน และขออนุมัติ
เผยแพร่        บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความที่ ลพ 0032.301/พอเศษ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติแผนดําเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตสํานึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
อาสา”ปีงบประมาณ 2563 ,แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน และขออนุมัติเผยแพร่        บน website 

2. แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน โรงพยาบาลลี้ ปี 2563 

Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       

                             

 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

วดป 9 ตุลาคม 2562 
         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อกํากับห้อยท้าย) 

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

http://www.leehospital.org/


แผนด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการเสรมิสรา้งพ้ืนฐาน และปลุกจติส 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

1 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และ 1.เพือ่สร้างพืน้ฐานจิตส านึกในการ เจ้าหน้าที่ x กจิกรรม

คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลล้ี ประพฤติ ปฏิบติั อยู่บนหลักคุณธรรม รพ.ล้ี ต่อเนื่อง

4 ประการ "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต 267 คน

จิตอาสา"

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

2.เพือ่ปลูกฝ่ังค่านิยมกระทรวงสาธารณ-

สุขใหเ้จ้าหน้าท่ีประพฤติ ปฏิบติั MOPH

• M : Mastery เปน็นายตนเอง คือเปน็บคุคลท่ีหมั่นฝึกฝนตนเองใหม้ีศักยภาพ ยึดมั่นในความถกูต้อง มีวนิัย ปฏิบติัตามกฎระเบยีบ บนพืน้ฐานของการมีส านึก 

รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

• O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่ คือสร้างสรรค์นวตักรรม ส่ิงใหม่ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

• P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการท างานเพือ่ประโยชน์อนัดีแกป่ระชาชน โดยใชห้ลักเขา้ใจ เขา้ถงึ พึง่ได้

• H : Humility ออ่นน้อมถอ่มตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ใหอ้ภัย รับฟงัความเหน็ เสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม

3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่หาขอ้ประพฤติ 1.บคุลากร รพ.ล้ีมีขอ้ประพฤติ ปฏิบติั x

ปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ีใหม้ีพฤติกรรมอยู่บน ร่วมกนั เพือ่เสริมสร้างใหบ้คุลากร รพ.ล้ี

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

จิตอาสา"

 



แผนด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการเสรมิสรา้งพ้ืนฐาน และปลุกจติส 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

4 ทบทวนการจัดต้ังชมรม "คุณธรรมจริยธรรม" เพือ่ใหม้ีการด าเนินการและมีรายชื่อ กจิกรรม

สมาชกิเปน็ปจัจุบนั ต่อเนื่อง

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

1 บคุคลต้นแบบ     “พอเพยีง”

2 บคุคลต้นแบบ     “มีวนิัย”

3 บคุคลต้นแบบ     “สุจริต”
4 บคุคลต้นแบบ     “จิตอาสา”

6 กจิกรรมคลินิกตอบค าถาม  "พอเพยีง มีวนิัย 1.เพือ่เสริมสร้างพืน้ใหเ้จ้าหน้าท่ีมี เจ้าหน้าท่ี
สุจริต จิตอาสา" การประพฤติ ปฏิบติัตนบนพืน้ฐานตาม รพ.ล้ี

หลักคุณธรรม 4 ประการ "พอเพยีง 267 คน
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 เจ้าหน้าท่ี 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 คนต้นแบบ x x x กจิกรรม
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกบ็ของหาย คืนเจ้าของ ต่อเนื่อง
2.มอบเกยีรติบตัรแกผู้่ท่ีท าดี มีคนชม
ประจ าทุกไตรมาส

 



แผนด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการเสรมิสรา้งพ้ืนฐาน 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
9 กจิกรรม "ท างาน ด้วยหวัใจ" 1.เพือ่เปน็ขวญัก าลังใจ และเชดิชู คนต้นแบบ x x x กจิกรรม

เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานโดยไม่มีพฤติกรรม ต่อเนื่อง
มาสาย, กลับกอ่น, ไม่ลากจิ
2.มอบเกยีรติบตัรใหก้บัเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท างาน ด้วยหวัใจ เปน็ประจ าทุกไตรมาส

10 กจิกรรมคนต้นแบบ "คนดี ศรี รพ.ล้ี" 1. เพือ่เปน็ขวญั ก าลังใจใหเ้จ้าหน้าท่ี คนต้นแบบ x กจิกรรม
ท่ีมีพฤติกรรมยึดมั่น เชื่อมั่น และมี ต่อเนื่อง
จิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม
2.มอบเกยีรติบตัรใหก้บัเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท่ีมีพฤติกรรมยึดมั่น เชื่อมั่น และมี
จิตส านึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม
ประจ าปี

11 โครงการส่ือสร้างฐานใหค้วามรู้ 1.เพือ่สร้างฐานใหเ้จ้าหน้าท่ีมีความคิดและ x x x x x x x x x x
ตามรอยพอ่ ขอท าความดี ประพฤติ ปฏิบติัตนบนพืน้ฐานคุณธรรม จนท.รพ.ล้ี

หลัก 4 ประการ "พอเพยีง มีวนิัย 276 คน
สุจริต จิตอาสา"
2.เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้จากคู่มือ electronic
ตามรอยพอ่ ขอท าความดี ในเวทีประชมุเจ้าหน้าท่ี
3.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ถาม-ตอบกบั
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี

 



  



 

 



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

 
หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบการ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องส่งเสริมบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบคุณธรรม เป็นคนดีและคนเก่ง ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มี
มาตรฐานทางจริยธรรม มีค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
องค์กร ครอบครัว และสังคม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เพ่ือเป็น
การสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบราชการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร ทําให้องค์กรและบุคลากรภาครัฐมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  การขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้าน
ทุจริต ภายใต้แนวคิด "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” (DOH STRONG) ว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรนําหลัก "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาเป็นฐานคิดในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายภายนอก ซึ่งทําให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในการนํามาพัฒนา สามารถออกแบบนโยบาย กิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ของ
โรงพยาบาลลี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมในการทํางาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง  การสร้าง
แรงบันดาลใจให้บุคลากรมีพฤติกรรมปฏิบัติอยู่บน “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ที่ยั่งยืน เป็นค่านิยมถือ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรมีบทบาทและมีความสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมที่ดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมี

ทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติ ปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนให้เป็นคน
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และสร้างค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น 

2. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมพ้ืนฐานประจําวันให้เกิด “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรโรงพยาบาลลี้    จํานวน   267 คน 
2. พนักงานจ้างเหมาบริการ  จํานวน   28 คน 

รวม  295 คน 
วิธีดําเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ 
2. นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาข้อประพฤติ ปฏิบัตของบุคลากร “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
4. ดําเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ต้นแบบ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
5. จัดกิจกรรมคลินิกตอบคําถาม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
6. สรุปผลการดําเนินการ 

/ ระยะเวลาดําเนินการ 



 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

การด าเนินงานและรูปแบบกิจกรรม 
ตามแผนกิจกรรม และเวลาดําเนินกิจกรรม (ตามรายละเอียดแผนดําเนินกิจกรรม) 

งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมการชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลลี้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. บุคลากรมีข้อประพฤติ ปฏิบัติ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐาน และปลุกจิตสํานึก “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) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

        ผู้เสนอโครงการ 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานชมรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 



กิจกรรม   “บุคคลต้นแบบ “พอเพียง” 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมคนดีให้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง 
2. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในด้าน “พอเพียง” 
3. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  

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

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมกําหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อํานวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ํามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อํานาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ พอเพียง” 

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

 
 
 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จํานวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ พอเพียง” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
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
ทํางานให้สําเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

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

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร 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. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  

วินัย  หมายถึง  การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้
ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมกําหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อํานวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ํามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อํานาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” 

1. มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการทํางานให้สําเร็จ 
2. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3. มีความตรงต่อเวลา 
4. ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
 
 



 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จํานวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
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
ทํางานให้สําเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

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

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร 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. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  

สุจริต  หมายถึง  ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความถูกต้อง 
ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทําที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอื่นที่จะทําให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมกําหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อํานวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ํามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อํานาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ สุจริต” 

1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และสังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
3. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ไม่ละเว้นการกระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4. ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
 



 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จํานวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ “ สุจริต ” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
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
ทํางานให้สําเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

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

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หนว่ยงานและสังคม 
3.บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร 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. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  
จิตอาสา  หมายถึง  การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทําอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของ
ตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทําความดีเพ่ือ ความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคม ทําอย่างสม่ําเสมอจนเป็นนิสัย 

1. คัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรมกําหนดไว้ 

2. เสนอชื่อในระบบ eform คนต้นแบบ 

 
3. การตัดสินบุคลากรตัวอย่าง  

3.1 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจะเปิดดูผลการส่งชื่อทุกรอบ 3 เดือน และเลือกผู้ได้เสนอชื่อ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ให้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อํานวยการในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3.2 เมื่อครบ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อซ้ํามากท่ีสุด 3 อันดับแรก จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้  

4. กรณีพบปัญหา การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากการส่งผลทางระบบ eform  ให้อํานาจกับ
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 

1. มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และสังคม 
2. มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, หน่วยงานและสังคม 
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4. เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

 



 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  
 จํานวนผู้ร่วมคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ “ จิตอาสา ” ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
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
ทํางานให้สําเร็จ 
2.มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3.มีความตรงต่อเวลา 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
ผู้ท่านเสนอชื่อ 
 
ชื่อ สกุล................................................................ 
 

“ คนต้นแบบ สุจริต” 
 

1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และ
สังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
2.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และวินัย 
3.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์    ไม่ละเว้นการ
กระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4.ไม่มีข้อร้องเรียน 

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

“บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
 
1.มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เพ่ือนร่วมงาน และ
สังคม 
2.มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, 
หน่วยงานและสังคม 
3.บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม   “ตอบค าถามท าอย่างไรให้เป็นสุขบนพื้นฐานหลักคุณธรรม 4 ประการ  
“ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

5. เพ่ือสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่มีพ้ืนฐานตามหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
6. เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม 4 ประการ 
7. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
8. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 
แนวทางการคัดเลือก  
    “พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากท่ีจะนําไปสู่คุณธรรมอ่ืน ๆ มีความหมายถึง 
ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความ
พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝุรู้ รักษา
คําพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 
 
          “วินัย” เพ่ือเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่
ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้
ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัยใน
ตนเอง และวินัยเพ่ือส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุก
คําแนะนํา หรือคําติชม และนําความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข 

 
          “สุจริต” เพ่ือแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืน
หยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทําที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนใน
สังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่
เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม 

 
          “จิตอาสา” เพ่ือให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ 
ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทําอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทําความดีเพ่ือความดี เอื้ออาทร 
ต่อคนร่วมสังคม ทําอย่างสม่ําเสมอจนเป็นนิสัยคัดเลือกบุคลากรโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ ทุกระดับเขียนชื่อ
เจ้าหน้าที่ตามแบบที่คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมกําหนดไว้ 
 
การด าเนินการ 

1. ผู้อํานวยการให้หลักการคําสอนกับเจ้าหน้าที่ในเวทีประชุมประจําเดือน ทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน 
เพ่ือกระตุ้นการสร้างพ้ืนฐานตามหลักคุณธรรม 4 ประการ 



2. จัดกิจกรรมคลินิกตอบคําถามตอบคําถามทําอย่างไรให้เป็นสุขบนพื้นฐานหลักคุณธรรม  4 ประการ  
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจําเดือน ทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน 
2.1 คลินิกถาม - ตอบ โดยผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
2.2 คลินิกถาม-ตอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมประจําเดือน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม  

1. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จํานวนคําถาม ที่มีมีผู้ตอบถูก 

 
งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  
 ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 

      
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
ผู้เสนอกิจกรรม 

 
 
 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
ผู้อนุมัติกิจกรรม 

 
 

 

 



 

 

                                         
                                                  
                                              
                                           
                                       
              
                                  

 
 
 
 
 
 

 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.307/ พิเศษ                     วันที่   2 มีนาคม 2563 
เรื่อง ขอรายงานผลตามแผนการดําเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563   และขออนุมัติ
เผยแพร่บน website และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลลี้    ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563           
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้  โดยสรุปผลการดําเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 

             
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 

           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

- ทราบ 
- ชื่นชม และให้มีการพัฒนาการดําเนินการคุณธรรมจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   2 มีนาคม 2563 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลตามแผนการดําเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563   

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ได้จัดทําแผนดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการเสริมสร้างพ้ืนฐาน และปลุกจิตสํานึก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา””โรงพยาบาลลี้    
จ.ลําพูน  ปีงบประมาณ 2563  โดยเป็นการดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดถือหลักคุณธรรม 4 ประการ  และเป็นการดําเนินการค้นหาคนต้นแบบคุณธรรมเพ่ือ
ต่อยอดไปพิจารณาในระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง  ในการนี้ทางชมรมคุณธรรมจริยธรรมได้สรุปผลการ
ดําเนินการในรอบไตรมาส 1-2/2563 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และชื่นชมคนดี ค้น 
ต้นแบบในสังกัด 

 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    2 มีนาคม 2563 
หัวข้อ           ขอรายงานผลตามแผนการดําเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม และขออนุมัติเผยแพร่บน 
website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน “ชมรมคุณธรรม จริยธรรม” โรงพยาบาลลี้  จังหวัดลําพูน”ปีงบประมาณ 

2563 ไตรมาส 2 (ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
4. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  2 มีนาคม 2563      

เรื่อง ขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       

                             

 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

วดป 2 มีนาคม 2563 
         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อกํากับห้อยท้าย) 

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

http://www.leehospital.org/


แบบรายงานแผนด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการเสรมิสรา้งพ้ืนฐานคุณธรรม
โรงพยาบาลลี้  จังหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

√ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2563)
ชื่อชมรม "ชมรมคุณธรรม จริยธรรม " หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการเสรมิสรา้งพ้ืนฐานคุณธรรม

ไม่ได้ด าเนินการ

1 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และ 1.แสดงเจตนารมณ์เปน็หน่วยงาน -ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน

คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลล้ี ท่ีต่อต้านการทุจริต √ 26 ธค 2562 1 คร้ัง ทจุริต

2.ปลุกจิตส านึกของบคุลากรใหไ้ม่ทน -ประกาศค่านิยม MOPH

ต่อการทุจริต -ประกาศใหเ้จ้าหน้าที่ประพฤติ

ปฏิบติัตามหลักคุณธรรม 4

ประการ "พอเพยีง มีวนิัย

สุจริต จิตอาสา

2 ปลุกจิตส านึก "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต 1.ปลุกจิตส านึกใหบ้คุลากร รพ.ล้ี ใหม้ี ทุกวนัจันทร์ เปดิเพลงปลุกจิตส านึก "พอเพยีง

จิตอาสา" ด้วยการเปดิเพลงพอเพยีง มีวนิัย พฤติกรรมบนพืน้ฐาน "พอเพยีง มีวนิัย √ เร่ิม มค 2563 7 คร้ัง มีวนิัย สุจริต จิตอาสา"

สุจริต จิตอาสา ทุกเชา้วนัจันทร์ สุจริต จิตอาสา" ทกุเชา้วนัจันทร์

หมายเหตุ
ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน
ท่ี กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม จ านวน ผลการด าเนินงาน
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วันที่ 26 ธันวาคม 2562  นายแพทย์เผ่าพงศ์ สุนทร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ นําคณะผู้บริหาร 

และคณะเจ้าหน้าที่ประกาศร่วมต่อต้านการทุจริต และให้บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 
ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
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 โรงพยาบาลลี้ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA)  ดังรายละเอียดคือ 

ครั้งที่ 1  การรับรอง วันที่ 12 ตุลาคม 2553 – 11 ตุลาคม 2555 
ครั้งที่ 2  การรับรอง วันที่ 23 สิงหาคม 2556 – 22 สิงหาคม 2559 
ครั้งที่ 3  การรับรอง วันที่ 20 กันยายน 2559– 19 กันยายน 2562 
ครั้งที่ 4  การรับรอง วันที่ 29 ตุลาคม 2562–  28 ตุลาคม 2565 

 
ผลการด าเนินการของชมรมคุณธรรม จริยธรรมระดับจังหวัด-เขต-กระทรวง 

โรงพยาบาลลี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และประกาศแต่งตั้งชมรมคุณธรรม 
จริยธรรม ตั้งแต่ปี  พ.ศ 2558  และได้มีผลงานดําเนินการดังนี้คือ 

รางวัลระดับหน่วยงาน โรงพยาบาลลี้ 
 ปี 2563 ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรม ระดับจังหวัด 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ปี 2559   รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ระดับประเทศ 
นางสุภาวดี ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 ปี 2561 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ระดับประเทศ 
นายเผ่าพงศ์  สุนทร  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
นายถวิล  ชัยยา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 

 ปี 2562 นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 

ปี 2560   รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ระดับประเทศ  
นางสุดารัตน์ จาดจีน นักโภชนาการ 

ปี 2560 รางวัลชมเชย คนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด 
   นางเรณู แบนสุภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ปี 2561 คนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด กลุ่มลูกจ้าง 
นส.พลับพลึง ปัญญาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข 

 ปี 2561 คนศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด (รางวัลชมเชย) 
.นส.สิรินาถ คําใจหนัก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 ปี 2563 นายบุญธรรม ชมพูเทพา  พนักงานบริการ 
 
รางวัลเรื่องเล่าความดี 

ปี 2560 รางวัลเรื่องเล่าความดี ระดับเขต 
  นางนริศรา เสนสุภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
ปี 2561 รางวัลชมเชย “เรื่องเล่าความดี” ระดับจังหวัด 

นางอนัญพร อุตมะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
 ปี 2563 รางวัลชนะเลิศ “เรื่องเล่าความดี” ระดับจังหวัด 

นางรุ่งนภา ศรีหาตา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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รางวัลคุณธรรมอ่ืน ๆ 
ปี 2560 รางวัลพ่อดีเด่น ระดับจังหวัด 
  นายโสภาค ศรัทธาธร  พนักงานขับรถยนต์ 
 

 

 
 
นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม รพ.ลี้

ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรม ระดับจังหวัด 
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เสนอระดับเขตปี 2563 

5 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
รางวัลชนะเลิศ “เรื่องเล่าความดี” ระดับจังหวัด 
นางรุ่งนภา ศรีหาตา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5 กุมภาพันธ์ 2563 
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รางวัลชนะเลิศ “คนดี ศรีสาธารณสุข” ระดับจังหวัด 

นายบุญธรรม ชมพูเทพา  พนักงานบริการ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

 
 

น าเสนอ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”  
นางราตรี ตันอุตม์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

5 กุมภาพันธ์ 2563 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาข้อประพฤติ ปฏิบัติ คนต้นแบบ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
วันที่ 10 ตุลาคม  2562 
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รายงานการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาข้อประพฤติ ปฏิบัติ คนต้นแบบ  
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” โรงพยาบาลลี้  จ.ลําพูน 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธานคณะกรรมการคุณธรรม 
2. นางนริศรา เสนสุภา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นส.นิดา  สมหนู  เจ้าพนักงานเวชระเบียนชํานาญงาน 
4. นางกิ่งกาญจน์ ปุวนกาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
5. นส.ภัสธนนันท ์ ธนณัฐวงศ ์ ผู้ช่วยทันตกรรม 
6. นายพงศ์ศิริ อุตสาพะแล พนักงานบริการ 
7. นส.กิ่งแก้ว ทามูล  นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นส.สิรินาถ คําใจหนัก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
9. นส.ธาวิณ ี อินธิยะ  นักทรัพยากรบุคคล 
10. นส.เสาวลักษณ์ ไชยมาลา นักวิชาการพัสดุ 
11. นส.รุ่งอรุณ สุยะวงศ์  จพง.ประชาสัมพันธ์ 
12. นส.จริญญา เสาร์สาร  จพง.การเงินและบัญชี 
13. นส.สิรินทร์ญา วรรณผ่องใส นวก.การเงินและบัญชี 
14. นส.นิอร  โปธิบาล  พนักงานบริการ 
15. นางพิมพ์ เป็งดอย  จพง.ธุรการ 
16. นางอัจฉรา ตันอุตม์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
17. นางสุภาวดี ภู่ทอง  จพง.สาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน  เลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
เปิดประชุมเวลา  10.30 น. 
 นางถนอมจิตต์  ศิริจันทร์ชื่น  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธานที่ประชุม  กล่าวการเปิดประชุมใน
เวลา 10.30 น. 
วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. การต่อยอดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจําปี 2562  จะมีการ
ส่งรายชื่อนายโสภาค ศรัทธาทร  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 จะมีการส่งรายชื่อเข้า สสจ.ลําพูน 
พิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบ 

2. ได้รับการประสานให้โรงพยาบาลลี้นําเสนอผงการดําเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจําปี 2562  ซึ่ง
คาดจะได้มีการนําเสนอระดับเขต 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้คุณถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น ประธานคณะกรรมการคุณธรรมฯ 
เป็นผู้จัดทําผลงานนําเสนอ  และขอความร่วมมือคณะกรรมการคุณธรรม และทุกกลุ่มงานให้ความ
ร่วมมือ 

/3.การส่งบุคลากรเพ่ือนําเสนอ 
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3. การส่งบุคลากรเพ่ือนําเสนอ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” , “คนดีศรีสาธารณสุข”  และ “เรื่องเล่า”  
โดยการส่งข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2563 จะเป็นการต่อยอด และเป็น
บุคคลที่ได้ทําคุณงามความดี  และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานเตรียมแจ้งส่งข้อมูล 

4. การมอบรางวัลให้กับคนต้นแบบกิจกรรมต่อเนื่องของปีก่อน ได้แก่ กิจกรรม “ทํางานด้วยหัวใจ”  
สําหรับผู้ที่ไม่มีวันลากิจ, ไม่สาย, ไม่ลงก่อน  และกิจกรรม “ทําดี มีคนชม” ได้แก่ ผู้ที่เก็บของได้คืน
เจ้าของ, ผู้ให้บริการ Service mind 
มติทีประชุม รับทราบ  และให้มีการดําเนินการ 
1) มอบใบประกาศเกียติบัตร เป็นประจําทุกเดือน ในวันประชุมเจ้าหน้าที่ 
2) มอบของรางวัลทุกสิ้นปี ธันวาคม (วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่) 

 
วาระท่ี 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาข้อประพฤติ ปฏิบัติ คนต้นแบบ “พอเพียง มีวินัย สุจริต 

จิตอาสา” โรงพยาบาลลี้  จ.ลาํพูน 
  ในทีประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมเพ่ือให้ได้ข้อประพฤติ ปฏิบัติ คนต้นแบ

“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ได้ยึดปฏิบัติ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  และมีมติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันดังนี้คิอ 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ พอเพียง” 
5. ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
6. ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
7. ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
8. รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” 
5. มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการทํางานให้สําเร็จ 
6. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
7. มีความตรงต่อเวลา 
8. ไม่มีข้อร้องเรียน 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ สุจริต” 
5. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และสังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
7. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ไม่ละเว้นการกระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
8. ไม่มีข้อร้องเรียน 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
5. มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และสังคม 
6. มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, หน่วยงานและสังคม 
7. บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
8. เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

/ โดยให้มีแนวดําเนินการคือ 
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โดยให้มีแนวดําเนินการคือ 
1. มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบแต่ละคุณธรรม  ทุกรอบไตรมาส 
2. ทุกรอบไตรมาสให้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ

โรงพยาบาลคุณธรรม 
3. มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลต้นแบบประจําปีในเดือน  

- ธันวาคม (วันกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่) 
- เมษายน 

4. ให้คุณอัจฉรา ตันอุตม์ เขียนโปรแกรมส่งรายชื่อ eform และประชาสัมพันธ์ Link ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายชื่อ 

5. ให้คณะกรรมการคุณธรรมพิจารณารายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เห็นควรเป็นต้นแบบคุณธรรม 4 ประการ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 
(นางอัจฉรา  ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ประธานคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผลงาน/กิจกรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ 

1. กิจกรรมตักบาตรทุกวันอังคาร   ชมรมคุณธรรมจริยธรรม นิมนต์พระมาบิณฑบาตเส้นทางในตึก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน – ตึกผู้ปุวยใน – ตึกผู้ปุวยนอก – ตึกงานเวชฯ  เพ่ือให้ผู้ปุวย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้มี
โอกาสทําบุญตามความเชื่อ ซึ่งมีส่วนในการเยียวยาด้านจิตใจ  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  และยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่ ด้วย 
 

 
 

 
 
 ผลการดําเนินการตักบาตรทุกวันอังคาร  ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 
2563  จํานวน  16 ครั้ง) 
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2. กิจกรรมทํางานด้วยหัวใจ มีการตรวจสอบพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบการมา
ทํางานสาย, การกลับก่อนเวลาเลิกงาน เพื่อปูองกัน 

1.เพ่ือปูองกันการกระทําผิดวินัย เรื่องเวลาการปฏิบัติงาน  
2.เพ่ือปูองกันการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 
3.เพ่ือตรวจสอบ / สอบทาน การบริหารงานให้โปุรงใส 
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เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ไม่มาสาย 
2. ไม่ลากิจ 
3. ไม่ลงงานก่อนเวลา 
 
สรุปเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตร “ท างานด้วยหัวใจ” ไตรมาสที่ 1/2563 
1. นส.สุธิพรรณ์ วงค์ษา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2. นส.นงคราญ ไทยใหม่  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 

 
 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  มอบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่กิจกรรม “ทํางาน ด้วยหัวใจ” 
 

 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562  มอบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่กิจกรรม “ทํางาน ด้วยหัวใจ” 
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3. กิจกรรม “ทําดี มีคนชม”  
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการด้วยหัวใจ Service mind 
4. เพ่ือเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่เกิดความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 
6. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่บริการด้วยหัวใจ ได้มีความภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง 
7. เพ่ือบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกของโรงพยาบาล 
8. เพ่ือสร้างจิตสํานึกดีต่อการเป็นผู้ให้บริการ/ ผู้ให้ และทําให้มีจริยธรรม มีความโอบอ้อมอารีย์ 

ช่วยเหลือผู้อื่น และส่งผลด้านบวกต่อตนเอง, ครอบครัว, ผู้รับบริการ และชุมชน 
9. เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ให้เกิดความประทับใจโรงพยาบาลลี้ 
10. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ให้บริการด้วยหัวใจเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
11. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

สรุปเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร “ท าดี มีคนชม” ไตรมาสที่ 1/2563  จ านวน 3 ท่าน 
1. นายอนุภัทร์ ศรีใจ  พนักงานเปล 
2. นายเจษฎา นันต๊ะหน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ 
3. นางเพชรี ค่วยเทศ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 
 

4 พฤศจิกายน 2562 นาย เจษฎา นันต๊ะหน้อย กลุ่มงานเวชฯ เก็บกระเป๋าตังส์ผู้ปุวยได้ส่งคืนเจ้าของ 
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9 ตุลาคม 2562 นางเพชรี ค่วยเทศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 เก็บแหวนคนไข้ได้บริเเวณพ้ีนห้อง

ตรวจพิเศษ 9. เจ้าของแหวนทอง คุณเก๋ียงคํา ธรรมกันทะ 
 

 
27 ตุลาคม 2562 นายอนุภัทร ศรีใจ พนักงานเปล  เก็บโทรศัพท์มือถือได้คืนเจ้าของ 
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พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตร “ทําดี มีคนชม” 
26 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

4.. กิจกรรมโรงทานยิ้ม Smile 
1. เพ่ือเป็นแบบอย่างในการให้ทานในสังคม 
2. เพ่ือบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกของโรงพยาบาล 
3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกดีต่อการเป็นผู้ให้ และทําให้มีจริยธรรม มีความโอบอ้อมอารีย์ ช่วยเหลือ

ผู้อื่น และส่งผลด้านบวกต่อตนเอง, ครอบครัว, ผู้รับบริการ และชุมชน 
4. เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ให้เกิดความประทับใจโรงพยาบาลลี้ 
5. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมเดือนเกิดของเจ้าหน้าที่ 
6. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่น เชื่อมั่น และมีจิตสํานึกดี ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมโรงทานยิ้ม Smile  ไตรมาส 1/2563  จํานวน 2 ครั้ง  ในวนัที่ 25 
ธันวาคม 2562  และวันที่ 10 มกราคม 2563 
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5. กิจกรรมคนต้นแบบ 
 - คนต้นแบบ “ พอเพียง ” 
 - คนต้นแบบ “ มีวินัย “ 
 - คนต้นแบบ “ สุจริต “ 
 - คนต้นแบบ “ จิตอาสา “ 

สรุปผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “พอเพียง มีวนิัย สุจริต จติอาสา”  ไตรมาส 1/2563 
ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ พอเพียง” 

9. ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
10. ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
11. ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
12. รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “พอเพียง” ไตรมาส 1/2563 
1. นายโสภาค  ศรัทธาทร  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” 
9. มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการทํางานให้สําเร็จ 
10. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
11. มีความตรงต่อเวลา 
12. ไม่มีข้อร้องเรียน 

ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “มีวินัย” ไตรมาส 1/2563 
1. นายสถาพร เป็งปานันท์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ สุจริต” 
9. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และสังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
10. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
11. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ไม่ละเว้นการกระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
12. ไม่มีข้อร้องเรียน 

ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “สุจริต” ไตรมาส 1/2563 
1. นายประมวน สมใจ พนักงานบริการ 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
9. มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และสังคม 
10. มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, หน่วยงานและสังคม 
11. บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
12. เป็นสมาชิกชมรมจิตอาสา 

ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “ จิตอาสา” ไตรมาส 1/2563 
1. นางราตรี ตันอุตม์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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พิธีมอบรางวัลคนต้นแบบ “พอเพียง” ไตรมาส 1/2563 
นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส2 

26 ธันวาคม 2563 
 

 
 

พิธีมอบรางวัลคนต้นแบบ “มีวินัย ไตรมาส 1/2563 
นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส2 

26 ธันวาคม 2562 
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พิธีมอบรางวัลคนต้นแบบ “สุจริต”  ไตรมาส 1/2563 
นายประมวน สมใจ พนักงานบริการ 

26 ธันวาคม 2562 
 

 
พิธีมอบรางวัลคนต้นแบบ “จิตอาสา”  ไตรมาส 1/2563 

นายประมวน สมใจ พนักงานบริการ 
26 ธันวาคม 2562 
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