
รายงานการด าเนนิงานขับเคลือ่นโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน   โรงพยาบาลแม่ออน 

 
ตามท่ีโรงพยาบาลแม่ออน ได้จัดท าโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลแม่ออน ปีงบประมาณ 

2562 โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์  ประหยัด    
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐาน ทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมน า
ไทย 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานการด าเนินงานกิจกรรม
โรงพยาบาลคุณธรรม ดังนี้ 

1. การร่วมกันออกความเห็นในการขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กับเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย
ก าหนดอัตลักษณ์ในภาพของโรงพยาบาล  3 ประการ คือ 

ซื่อสตัย์  หมายถึง  การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
  - มีการประกาศหลักเกณฑ์ และประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ มีการรับฟังความคิดเห็นจาก

บุคลากรเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  - มีการเผยแพร่ข้อมูล เช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง , สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล  
  - มีระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและจากหน่วยงานภายนอก 
  - มีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน และมีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  
รบัผดิชอบ  หมายถึง  การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  และมีผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด  

มีน้ าใจ  หมายถึง  สนับสนุนให้การดูแลเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้มารับบริการ ดุจญาติมิตร 
-  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และญาติสายตรง มีสิทธิ์นอนพักห้องพิเศษฟรี 
-  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด

ขึ้นกับบุคลากรจากสิ่งต่าง ๆ  ทางกายภาพ  ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
-  มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ เจ้าหน้าที่ใหม่   ย้าย  ลาออก  เกษียณ   
-  โรงพยาบาลจัดเลี้ยง และมอบของขวัญปีใหม่  และมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี  
-  มีการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อวัฒนธรรมที่ดี และมีความสามัคคี  เช่น  การท าบุญ

โรงพยาบาลประจ าปี  การรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์  การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีส าหรับบุคลากร  มีสมุดสุขภาพ

ประจ าตัว,  มีการจัดกิจกรรมทั้งดูแลสุขภาพทั่วไปและตามความเสี่ยงจากพฤติกรรมสุขภาพ/จากการท างาน, มี
การวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพรายบุคคลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

- ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ าใจ  เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ  และ
บุคคลอื่น  ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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2. การแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม ก าหนดเป็นเป้าหมาย ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร 
 
ซื่อสตัย์  หมายถึง  การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 

 

 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารบริหาร โรงพยาบาลแม่ออน เพ่ือชี้แจงในหัวข้อ 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และน าไปเผยแพร่ 
ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายรับทราบ   
- สรุปผลงานการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
- การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2562  
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลแม่ออน 
 
 

 
 
การประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน เพ่ือชี้แจงในหัวข้อ 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
- การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ   
- การตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่  มีความประหยัด ซื่อสัตย์ 
- ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ าใจ  เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ   
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลแม่ออน  
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การประชุมหน่วยจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 3  
 

รบัผดิชอบ  หมายถึง  การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร   
 

 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารบริหาร โรงพยาบาลแม่ออน เพ่ือชี้แจงในหัวข้อการสรุปผลงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปงีบประมาณ 2561 เพ่ือติดตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้แต่ละบุคคลให้บรรลุผล และติดตามตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุผล  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลแม่ออน 
 

มีน้ าใจ  หมายถึง  สนับสนุนให้การดูแลเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้มารับบริการ ดุจญาติมิตร 
 

 

 
 

- การด าเนินงานร่วมกับภาคึเครือข่ายในการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  ณ บ้านดอนชัย หมู่ 7 ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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- การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาและยกระดับจิตใจของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ  เช่น การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในงานท าบุญประจ าปีของ
โรงพยาบาลแม่ออน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ อาคาร OPD , การจัดถวายเทียนเข้าพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา  3 วัด , กิจกรรมการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   3 ครั้ง/ปี , 
กิจกรรมการรดน้ าด าหัวเนื่องในวันสงกรานต์  1 ครั้ง/ปี 
 

 
- การจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ร่วมกันสร้างบรรยากาศและสถานที่ท างานให้ปลอดภัย ปลอดโรค และ
สร้างความสามัคคี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ท าความสะอาดพื้นที่รอบๆ โรงพยาบาล 
 

 
 
- การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจ าปี เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความรัก ความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานสนามกีฬาของโรงพยาบาลแม่ออน 



 
------------------------------------------- 


