
รายงานผลการด าเนนิงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคณุธรรม ปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลแมอ่อน 

 
ตามท่ีโรงพยาบาลแม่ออน  ได้จัดท าโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลแม่ออน  เพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างสร้างจิตส านึก ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน 
คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม  ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกความเห็นในการขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กับเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยก าหนดอัตลักษณ์ในภาพของโรงพยาบาลแม่ออน 3 ประการ คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ” ดังนี้ 

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. ด าเนินการแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม ก าหนดเป็นเป้าหมาย ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร 
 
ซื่อสตัย์  หมายถึง  การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 

 

 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารบริหาร โรงพยาบาลแม่ออน เพ่ือชี้แจงในหัวข้อ 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และน าไปเผยแพร่ 
ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายรับทราบ   
- สรุปผลงานการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
- การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2564  
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 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 17 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลแม่ออน  
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การประชุมหน่วยจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3  
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ในการปฏิบัติงาน 
 

รบัผดิชอบ  หมายถึง  การติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร   
 

 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารบริหาร โรงพยาบาลแม่ออน เพ่ือชี้แจงในหัวข้อการสรุปผลงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปงีบประมาณ 2561 เพ่ือติดตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้แต่ละบุคคลให้บรรลุผล และติดตามตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุผล  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลแม่ออน 
 

มีน้ าใจ  หมายถึง  สนับสนุนให้การดูแลเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้มารับบริการ ดุจญาติมิตร 
 

 

 
 

- การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  ณ บ้านดอนชัย หมู่ 7 ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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- การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาและยกระดับจิตใจของเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ  เช่น การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในงานท าบุญประจ าปีของ
โรงพยาบาลแม่ออน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 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 จะมีการจัดปีละ 1 ครั้ง เพ่ือร่วมกันสร้างบรรยากาศและสถานที่ท างาน
ให้ปลอดภัย ปลอดโรค และสร้างความสามัคคี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยจัดกิจกรรมท า
ความสะอาดพ้ืนที่รอบๆ โรงพยาบาล เช่น กวาดถนน กวาดใบไม้แห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ... 
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- การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจ าปี เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความรัก ความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานสนามกีฬาของโรงพยาบาลแม่ออน  (ในปี 2563 งดจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 
เนื่องจากสถานการณ์ covid-19) 
 

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



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสายสวาท มาลังค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
2 น.ส.สายฝน ปัญญาฟู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
3 นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ นายแพทย์ช านาญการ  
4 น.ส.จิตต์อารี จินะใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
5 นางดารินทร์ จิวาลักษณ์ เภสัชกรช านาญการ  
6 น.ส.ยุพาพร คุณรส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
7 นายณัฐจักร์ สุทธิ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
8 น.ส.จันทร์แรม พรมนวล จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  
9 นายนิยม อินใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
10 นางนภาภรณ์ ข าเนตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
11 น.ส.เพ็ญศรี อุทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
12 น.ส.เพ็ญนภา ขันธรรม นายแพทย์ช านาญการ  
13 น.ส.เกศริน อุดหนุน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
14 นางศศิพิมล ธาตุอินจันทร์ ทันตแพทย์ช านาญการ  
15 นางกฤติญา จองมูลสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16 น.ส.อัญชล ี พูลทาจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
17 น.ส.นภสัสร วาทกานต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
18 น.ส.ดาริกา พรึงล าภู เภสัชกรช านาญการ  
19 น.ส.นิตยา จักร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
20 นางอัญชลี สร้อยตา นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  
21 นายชนัชพงษ์ แสนปัญญา จพ.ธุรการปฏิบัติงาน  
22 นางราตรี อินเต้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
26 น.ส.ดวงเดือน เรือนสา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
24 น.ส.ปิยาพัชร มีศักดิ์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
25 นางลินดา อินพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
26 น.ส.ชวพันธ์ แก้วมา เภสัชกรช านาญการ  
27 นางปัทธิมา ใจบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
28 นางจตุพร จินตนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
29 น.ส.กนกนวล ยานะปา จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  
30 นางมยุรี ศรีโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
31 นางปาริชาต กริชนิกรกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
32 น.ส.กัญญาณัฐ เทพพรบัญชากิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  



33 นางรวมใจ แสนปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
34 น.ส.นงเยาว ์ ประภามณฑล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
35 น.ส.จุฬาลักษณ์ อินตายวง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
36 น.ส.พิมพ์พัฑรา ใจบาล จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
37 น.ส.ศรัณยา  บูรณะวิริยะกุล  นายแพทย์ช านาญการ  
38 นางภาวิณี ปาลี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
39 นางอารีย์รัตน์ คัมภีระ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
40 นางจารุนันท์ เกียรติประภาพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
41 น.ส.ธัญญวรรณ จารุจารี ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
42 นางวรรณี อารีย์วงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
43 น.ส.เด่นนภา ถาปินตา จพ.เวชสถิติช านาญงาน  
44 นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
45 นายสรายุทธ์ มาลังค์ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ  
46 น.ส.สิรธีร หวังกีรติกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
47 นางบุษบา วงศ์นาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
48 นางรัชดาภรรณ กาวีวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
49 นางทิพย์อุษา ช านาญยุทธ จพ.วิทยาศาสตร์ฯช านาญงาน  
50 น.ส.ปรทิพย์   บุญมาแก้ว จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
51 น.ส.อนุสรา แสนสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
52 นางพิมพรรณ ภิวงศ์งาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
53 น.ส.กวินธิดา    สันติพงศ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
54 นางกานดา ชัยสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
55 น.ส.จิรสุดา ห้อยยี่ภู่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
56 นางนวพร คาดชะดาค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
57 นางปิยะวรรณ ผ่องเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
58 น.ส.กาญจนา อรินแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
59 นางพีรญา เทพเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
60 น.ส.สภุาภรณ์ วรรณฤทธิ์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  
61 น.ส.นิตยา อินต๊ะปา นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
62 นายรุทธพล กองบุญเทียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
63 น.ส.โสรยา ตะยะ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
64 น.ส.พัณณิตา มาลากร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
65 น.ส.จันทร์จิรา แสงทอง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
 น.ส.เกวลิน   ใจติขะ นักวิชาการพัสดุ  
 นายพันธศักดิ์   บุญรัตน์  นักจัดการงานทั่วไป  



 น.ส.มณฑิรา   ตื้อบัว นักวิชาการเงินและบัญชี  
1 นางสังวาลย์    พลเยี่ยม เจ้าพนักงานธุรการ  
2 นายอมร       พิมใจ   นายช่างเทคนิค  
5 น.ส.เดือนเพ็ญ  ค าปา พ.ช่วยเหลือคนไข้  
6 นางพัฒนา     โปทาหนัก พ.ช่วยเหลือคนไข้  
8 นางสุธีรา      บุญมาแก้ง ผู้ช่วยทันตแพทย์  
9 นางวรนุช        มหาวัน พนักงานบริการ  
10 นางณภวรรณ  สีชาติ   พนักงานบริการ  
11 นายวีระพงค์    ปาลี   พนักงานบริการ  
13 นายณัฐกิตติ์    หมูแก้ว พนักงานบริการ  
14 น.ส.ดวงเดือน   มโนรัตน์ พ.ช่วยเหลือคนไข้  
15 นายเสน่ห์       แก้วน้อย พ.เกษตรพ้ืนฐาน  
16 นายคณิศร     อินตาพรหม พนักงานเปล  
17 นายณัฐวุฒิ    พรหมทา พนักงานบริการ  
19 นายพรเจต  เดชปันค า  พ.เกษตรพ้ืนฐาน  
20 นายเอกลักษณ์  แก้วแสงใจ พ.ประจ าห้องยา  
21 น.ส.วรารัตน ์  ลุงค า   พ.ประจ าห้องทดลอง  
22 นายยุทธชัย มาลังค์   พนักงานทั่วไป  
24 นายขจรศักดิ์  พรหมอินทร์ พนักงานบริการ  
27 นางณัฎฐณิชา    นางเมาะ พนักงานบริการ  
28 น.ส.พิสมัย   แซ่ปึ้ง   พนักงานบริการ  
29 นายธีรศักดิ์   ศรีวิชัย   พนักงานบริการ  

 
 
 
 


