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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.307/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 

  ด้วยชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลลี้ขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลลี้     ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 11 มิถุนายน  2563             
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้  โดยสรุปผลการดําเนินการโดยรวมคือ 

รายการ / กิจกรรม ไตรมาส 
กิจกรรมต่อเนื่อง  
กิจกรรมทํางานด้วยหัวใจ ไตรมาส 1 /2563  
     1) นส.สุธิพรรณ คําวงค์ษา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
     2) นส.นงคราญ ไทยใหม่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กิจกรรมทํางานด้วยหัวใจ ไตรมาส 2-3/ 2563 (จํานวน 46 คน) ตามรายละเอียด
แนบทา้ย 
หมายเหตุ   เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ลากิจ/ลาป่วย-ไม่มาสาย/ ไม่ลงก่อน ไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน 
 

 
1 /2563 
 
 
2-3/2563 

กิจกรรม “ทําดี มีคนชม” ไตรมาส 1-2/2563 
1.นายอนุภัทร ศรีใจ พนักงานเปล 
2.นางเพชรี    ค่วยเทศ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 
3.นายเจษฎา นันต๊ะหน้อย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
กิจกรรม “ทําดี มีคนชม” ไตรมาส 3 /2563 
      ไม่มีเหตุการณ์ 

 
1 /2563 
 
 
2-3/2563 
 
 

กิจกรรมคนต้นแบบ “พอเพียง” ไตรมาส 1-2/2563 
1.นายโสภาค ศรัทธาทร  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
กิจกรรมคนต้นแบบ “พอเพียง” ไตรมาส 3/2563 
1.นายสมหวัง ปวนคํามา พนักงานบริการ (งานยานพาหนะ) 

1 /2563 
 
2-3/2563 

กิจกรรมคนต้นแบบ “มีวินัย” ไตรมาส 1-2/2563 
1.นายสถาพร เป็งปะนันท์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
กิจกรรมคนต้นแบบ “มีวินัย” ไตรมาส 3/2563 
1.นส.เพลินพิศ กิติน่าน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

1 /2563 
 
2-3/2563 

กิจกรรมคนต้นแบบ “สุจริต” ไตรมาส 1-2/2563 
1.นายประมวน สมใจ  พนักงานบริการ 

1 /2563 
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กิจกรรมคนต้นแบบ “สุจริต” ไตรมาส 1-2/2563 
1.นายบุญธรรม ชมภูเทพา พนักงานบริการ (งานยานพาหนะ) 

2-3/2563 

กิจกรรมคนต้นแบบ “จิตอาสา” ไตรมาส 1-2/2563 
1.นางราตรี ตันอุตม์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กิจกรรมคนต้นแบบ “จิตอาสา” ไตรมาส 3/2563 
1.นางวิไลวรรณ ตัณฑเจริญกิจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 

1 /2563 
 
2-3/2563 

กิจกรรมคลินิกตอบคําถาม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 1-2/2563 
วันที่ 15 มีนาคม 2563 
กิจกรรมคลินิกตอบคําถาม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 3/2563 
     มีกิจกรรมจิตอาสาผลิตวัสดุเพื่อการควบคุมไวรัสโควิด (ทํา face shield)  

1 ครั้ง 

กิจกรรมตักบาตร (ทุกวันอังคาร)  1-2/2563 
กิจกรรมตักบาตร (ทุกวันอังคาร)  3 /2563  (ได้งดกิจกรรม เพื่อตามมาตรการควบคุม
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-2019 

16 ครั้ง 
2 ครั้ง 

กิจกรรมโรงทานยิ้ม Smile (อังคารที่ 2 ของเดือน)  1-2/2563 
กิจกรรมโรงทานยิ้ม Smile (อังคารที่ 2 ของเดือน)  3 /2563 (ได้งดกิจกรรม เพื่อตาม
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-2019 

2 ครั้ง 
0 ครั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 

         
 (นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 

           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

- ทราบ/ ชื่นชม และให้มีการพัฒนาการดําเนินการคุณธรรมจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง 
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รายช่ือผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตร โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน   
กิจกรรมท างานด้วยหัวใจ  

ไตรมาส 2-3/ 2563 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางรัชนี สุขเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
2 นส.พัชรนันท์ พัชรเศรษฐศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
3 นางปณิดา พงศ์พานิช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
4 นส.อริสรา รัตนพรหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
5 นส.เพลินพิศ กิติน่าน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
6 นางพรวิไล อารยพิทยา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
7 นางจินดารัตน์ สุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
8 นส.ชณัชฌา ปะละ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
9 นางชุติกาญจน์ เลิศอนันต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 

10 นางสุวจี ปัญญาเครือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
11 นางกรรณิการ์ เตียมวงค์ จพง.ธุรการชํานาญงาน กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
12 นางณัชณิการ์ สุยะระ จพง.การเงินและบัญชี กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
13 ว่าที ่รต.เอกรัฐ บุญมา นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
14 นางสาวิตรี เสาแบน นักจิตวิทยา กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
15 นส.ปภิชญา กันไชยสัก นักกายภาพบําบัด กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
16 นางจิราภรณ์ กันทมาดา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
17 นางสุพิชญา เขียวทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มทํางานในวันและเวลาทําการ 
18 นส.เพลินพิศ กิติน่าน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
19 นายศักดิ์ ไชยน้อย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
20 นางราตรี ตันอุตม์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
21 นส.รัชนีกร  อาภัย พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มอยู่เวร 
22 นายรณชัย  พงษ์สุวรรณ จพง.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน กลุ่มอยู่เวร 
23 นายศิรธนัท  คงเดชานนท์ จพง.เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน กลุ่มอยู่เวร 
24 นส.สมเพชร  ดําริห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
25 นส.ดวงใจ  แซ่โซ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
26 นายเม็งราย  แซ่โซ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
27 นส.ธัญญลักษณ์  ไทยใหม่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
28 นส.ปรียาณัฐ  อุ่นติ๊บ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
29 นส.พัชรนิทร์   แสนกันทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
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ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
30 นายพิชิต  ธนะแก้ว พนักงานเปล กลุ่มอยู่เวร 
31 นส.เจนจิรา  กุยวารี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มอยู่เวร 
32 นส.ชมัยภรณ์  สุวรรณรินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มอยู่เวร 
33 นส.ญาราภรณ์  คําทะลา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มอยู่เวร 
34 นางฑิฆัมพร  จันทะคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มอยู่เวร 
35 นส.สาลินี  วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มอยู่เวร 
36 นายอนันต์  อูปอ่ิน พนักงานเปล กลุ่มอยู่เวร 
37 นส.อโรชา  ภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
38 นส.อัจฉราพรรณ  ณ เชียงใหม่ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มอยู่เวร 
39 นางจตุพร  สุขจีน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
40 นางจินตนา  จันทร์ส่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
41 นางจินตนา ภมรพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
42 นส.สิรินาถ  คําใจหนัก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
43 นางวีรยา  ระหงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
44 นายฉัตรชัย  ไชยเป็ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มอยู่เวร 
45 นายมงคล  สุริยะมณี พนักงานเปล กลุ่มอยู่เวร 
46 นายเกียรติศักดิ์  เป็งมณี พนักงานเปล กลุ่มอยู่เวร 
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พิธีมอบเกียรติบัตร "ทํางาน ด้วยหัวใจแข็งแรง" และ ต้นแบบคน “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
ไตรมาสที่ 2 – 3/2563 
27 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 



6 

 

ผลการโหวตต้นแบบคนคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
ไตรมาส 3 ปี 2563 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    11 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ           ขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการดําเนินงาน “ชมรมคุณธรรม จริยธรรม” โรงพยาบาลลี้  จังหวัดลําพูน”ปีงบประมาณ 

2563 ไตรมาส 3 (ณ 11 มิถุนายน 2563) 
2. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2563       

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

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       

                             

 
 

(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
วดป 11 มิถุนายน 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

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

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อกํากับห้อยท้าย) 

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

http://www.leehospital.org/
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รายงานผลการด าเนินงาน “ชมรมคุณธรรม จริยธรรม” โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน” 
ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-2) 

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงพยาบาลลี้ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่ที่  111 หมู่ 7 บ้านป่าหก ตําบลลี้  

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานของชมรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2563  ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  ดังนี้คือ 

 

 
 

 

 
 
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 

ครั้งที ่1/2563 
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธานคณะกรรมการคุณธรรม 
2. นางนริศรา เสนสุภา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นส.นิดา  สมหนู  เจ้าพนักงานเวชระเบียนชํานาญงาน 
4. นางกิ่งกาญจน์ ป่วนกาศ 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” 
1. ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
2. ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
3. ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
4. รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ มีวินัย” 
1. มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามในการทํางานให้สําเร็จ 
2. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความอุตสาหวิริยะ 
3. มีความตรงต่อเวลา 
4. ไม่มีข้อร้องเรียน 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ สุจริต” 
1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, เพ่ือนร่วมงาน, องค์กร และสังคม ทั้งวาจา พฤติกรรม และจิตสํานึก 
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
3. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ ไม่ละเว้นการกระทําที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
4. ไม่มีข้อร้องเรียน 

ข้อประพฤติ ปฏิบัติของบุคลกร  “บุคคลต้นแบบ จิตอาสา” 
1. มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือนร่วมงาน และสังคม 
2. มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ เสียสละส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน, หน่วยงานและสังคม 
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 
4. 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 – ตึกผู้ป่วยใน – ตึกผู้ป่วยนอก – ตึกงานเวชฯ  เพ่ือให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้มี
โอกาสทําบุญตามความเชื่อ ซึ่งมีส่วนในการเยียวยาด้านจิตใจ  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  และยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ด้วย 
 

 
 

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

1.เพ่ือป้องกันการกระทําผิดวินัย เรื่องเวลาการปฏิบัติงาน  
2.เพ่ือป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 
3.เพ่ือตรวจสอบ / สอบทาน การบริหารงานให้โป่รงใส 
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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 เก็บกระเป๋าตังส์ผู้ป่วยได้ส่งคืนเจ้าของ 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

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” 

5. ไม่เล่นการพนัน ลด ละเลิกอบายมุขให้หมดไป 
6. ไม่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวสถานที่อโคจร เป็นอาจิณ 
7. ห่อข้าว /หิ้วปินโตจากบ้านมาทานที่ รพ. 
8. รักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

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

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

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

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

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