




 

ค ำสั่งโรงพยำบำลจะนะ 
ที่ 21   /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโรงพยำบำลคุณธรรม 
---------------------------------------- 

 กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม มีความมุ่งหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ มีความสุขจากการบริการที่มีคุณภาพ 
บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุขในการท างาน มีหลักธรรมาภิบาลและบริการอย่างมีคุณธรรมและเป็นบรรทัดฐานของสังคม  
ส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในการให้บริการ ประชาชนมีความ
พึงพอใจ มีความสุขและเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงพยาบาล 
 เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมให้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่เกิดคุณภาพการบริการประชาชนต่อการพัฒนาองค์กร และประโยชน์โดยรวมของบุคลากรทั้งด้านความ
รักความสามัคคีและความสุขในการท างาน โรงพยาบาลจะนะจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 

คณะกรรมกำรประกอบด้วย 

1. นายสุภัทร             ฮาสุวรรณกิจ      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ  ประธานกรรมการ 
2. นางประสพพิมพ์ พรหมสิน หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล   รองประธานกรรมการ 
3. นางเจริญสุข  ค าหอมกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ กรรมการ 
4. นางรมณีย์     เพชรบางโกระ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป  กรรมการ 
5. นางสาวรอซ๊ะ โอ๊ะหวัง  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองฯ กรรมการ 
6. นางสาวขนิษฐา อุปการ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางอรุณี  พรมทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบำทหน้ำที่ 

1. ก าหนดนโยบาย การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส
ในองค์กร 

2. วางแผน จัดท าแผน ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
3. ส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมของบุคลากรเพ่ือให้เกิด    

อัตลักษณ์ขององค์กร ประกาศและถือปฏิบัติ 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลุกจิตส านึกท่ีดี ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่

บุคลากร น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านการบริการ 



5. ติดตาม ควบคุมก ากับและประเมินผลการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงาน 
คณะอนุกรรมกำร ประกอบด้วย 

1. นางสาววรรณศิลป์ บุญณะแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
2. นางปริม  หนูสอน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
3. นางมิ่งขวัญ  ภักด ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
4. นางปราณี  แก้วประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
5. นางอุมา  ยานวิมุต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
6. นางศรีเรือน  สังขรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
7. นางนันทพร  ไชยชนะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
8. นางมณี  แก้วมุณี  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  อนุกรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา พรหมวิจิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  อนุกรรมการ 
10. นางมณฑา  ถิระวุฒิ  เภสัชกรช านาญการ   อนุกรรมการ 
11. นางสาวศุภธิดา วัฒนพรหม เภสัชกรช านาญการ   อนุกรรมการ 
12. นางสาวภัทรพร       แก้วมูณีย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี  อนุกรรมการ 
13. นางสาวโศภิษฐ์ ไพเราะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   อนุกรรมการ 
14. นางฝาติม๊ะ  รอหีม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   อนุกรรมการ 
15. นางเยาวดี  วุ่นจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   อนุกรรมการ 

 

มีบทบำทหน้ำที่ 
1. น านโยบาย แผนงาน และกิจกรรมสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ ที่รับผิดชอบ 
3. สร้างเครือข่าย ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ร่วมกับบุคลากรในองค์กร 

 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   18  กุมภาพันธ์  2562 

 
 

     (นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการคุณธรรม โรงพยาบาลจะนะ 

ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. 

ณ.ห้องประชุมเล็ก  โรงพยาบาลจะนะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ดังรายชื่อที่แนบมานี้ 

1. นส.ขนิษฐา  อุปการ 
2. นางรมณีย์  เพชรบางโกระ 
3. นางประสพพิมพ์ พรหมสิน 
4. นางมิ่งขวัญ  ภักด ี
5. นางอัญชุลี  เพชรสุวรรณ 
6. นส.โศภิษฐ ์  ไพเราะ 
7. นางเยาวดี  วุ่นจันทร์ 
8. นส.ภัทรพร  แก้วมณีย์ 
9. นางนันทพร  ไชยชนะ 
10. นางรัชนี  มณีโชติ 
11. นางศรีเรือน  สังขรัตน์ 
12. นางอุมา  ยานวิมุต ิ
13. นส.วรรณศิลป์ บุญณะแก้ว 
14. นส.ศุภธิดา  วัฒนพรหม 
15. นายวิจัย  ยานวิมุต ิ
16. นางอรุณี  พรมทอง 

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเตรียมเอกสารส่ง ITA (Integrity and transparency assessment) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส โดยจัดแบ่งงานตาม evidence baseทีเ่กี่ยวข้องกับงานแต่ละท่านดังนี้ 
EB 1-4 จัดซื้อ จัดจ้าง (ทีมพัสดุ) 
EB 5-7 มีส่วนร่วม (คุณ เจริญสุข) 
EB 8-9 เปิดเผยข้อมูล (คุณวิจัย, ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์)  
EB 10-12 เผยแพร่/ รายงาน/ ภารกิจ (คุณวิจัย, ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์)  



EB 13-14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ (คุณ รมณีย์) 
EB 15 เจตจ านงสุจริต (คุณ รมณีย์) 
EB 16 ข้อร้องเรียน (คุณ ประสพพิมพ์) 
EB 17 ป้องกันการรับสินบน (คุณ รมณีย์) 
EB 18-19 วัฒนธรรมองค์กร  (ทีม HR) 
EB 20-24 วัฒนธรรมองค์กร  (คุณ รมณีย์) 
EB 25-26 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่และอ านวยความสะดวก  (คุณ ประสพพิมพ์) 

หมายเหตุ คะแนนเต็มข้อละ 100 คะแนน ต้องผ่าน 90% 
ส่งเอกสารภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 

วาระท่ี 2 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา : 

2.1 แผนงานกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม ปี 2562 

กิจกรรมกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ประสบภัย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีส่วนร่วม โดยใช้
ช่องทางสื่อสารทางไลน์กลุ่มรพ.คุณธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมปี 2562 ดังนี้ 

1. กองทุนปันรัก รับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่กลุ่ม
เปราะบางทางสังคม (เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ) 

2. กิจกรรม ช่วยกัน รังสรรคุณธรรม  

-    บริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือเยี่ยมคนชรา ณ.บ้านพักคนชรา  

                                     อ. สะบ้าย้อย  จ.สงขลา 
- บริจาคเงินและสิ่งของบ้านเด็กสงขลา  
- บริจาคเงินและสิ่งของโรงเรียนโสตศึกษา 
- โครงการแบ่งปันด้วยมือเรา รับบริจาคของใช้เด็กอ่อนเพ่ือช่วยเหลือ

ครอบครัวเด็กแรกคลอดที่ขาดแคลนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ 
- เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆให้กับผู้ป่วยที่นอนในหอผู้ป่วย 

เช่น กิจกรรมวันปีใหม่, วันเด็กและวันพยาบาลเป็นต้น 
- ร่วมช่วยเหลือ ผู้ยากไร้/ ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เช่น พายุปาบึก 
- กองทุนขายสินค้ามือสองเพ่ือน าเงินมาช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประสบภัย

   
3. จิตอาสา  

- กิจกรรม 5ส. 



- กิจกรรมลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนอกเวลาราชการ  
- กิจกรรมพยาบาลรักบ้านเกิด 

4. พัฒนาจิต/จิตบริการเจ้าหน้าที ่- เชิญวิทยากรจากภายนอก มาบรรยายสร้างเสริมแรงจูงใจ   
                                                ความสุขในการท างาน ความสุขในการใช้ชีวิต 

5. กิจกรรมตามเทศกาล -     รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ, แห่เทียนพรรษาในวัดเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยร่วม
แห่เทียนพรรษาและทอดกฐินกับชุมชนอย่างน้อย  1 วัด    

6. ท าบุญ/ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2 ศาสนา  

- ท าบุญโรงพยาบาล/ตักบาตร ในวาระต่างๆ 

- จัดตั้งโรงทาน 

     7.  จัดเวทีประชุมเจ้าหน้าที่ทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม ชี้แจงผลการด าเนินงานและประกาศเกียรติ คุณ
ส่งเสริมชื่นชมคนท าดี มีคุณธรรม สร้างผลงานด้านต่างๆสร้างชื่อเสียงให้องค์กร 

2.2 แจ้งการเกณฑ์การคัดเลือก บุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี คนดีในดวงใจ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา ประจ าปี 2562  เพ่ือส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ   

- ต าแหน่งประเภทวิชาการ   ระดับช านาญการพิเศษ 

- ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

- ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน/ระดับ
ปฏิบัติงาน  

- กลุ่มลูกจ้างประจ า/กลุ่มพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว 

2.3 จัดท าปฏิทินกิจกรรมคุณธรรม 

- ท าบุญโรงพยาบาล (เลือกช่วง 22- 26 เมษายน 2562) เรียนสอบถามผอ.อีกครั้งเพ่ือก าหนดวันที่
ชัดเจน 

- ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทอดกฐิน ของดีเมืองจะนะควรมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะ เข้าร่วม
กิจกรรมกับทีมภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ 

- ท าบุญตักบาตรในโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน ตรงกับวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน  

- วันที่ 13 กันยายน 2562  โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ รพ.จะนะ เป็น
เจ้าภาพ ณ วัดขวด ต.น้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  



- มหกรรมจิตอาสา เช่น จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย, จิตอาสาท าความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ า
วัด/มัสยิด โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งแรก วันที่ 20 เมษายน 2562 ท าความสะอาด ขุดลอกคูน้ า หน้า
โรงพยาบาลจะนะ เครื่องแต่งกาย เป็นเสื้อเหลือ ผ้าพันคอและหมวกจิตอาสา 

- นัดประชุมครั้งต่อไป เดือน มิถุนายน 2562  

     ภญ.ศุภธิดา วัฒนพรหม/อรุณี พรมทอง 

     บันทึกการประชุม/ตรวจสอบและแก้ไข 

    

 


