
 
ค าสั่งโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ที ่  ๒  /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม 

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

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม 
วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย หัวใจส าคัญของการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมก าหนดหลักคุณธรรมในการท างานที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ก าหนดเป็น
นโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามร่วมกัน ประชาชนได้รับประโยชน์ในการให้บริการที่มีคุณภาพ บุคลากร
มีความสุขในการท างาน  จึ งขอยกเลิกค าสั่ งโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ที่  ๗๒/๒๕๖๒ และแต่งตั้ ง
คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายปริญญา  พวงศรีทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ที่ปรึกษา 
๑.๒ นายชัชวาลย์        ศรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๑.๓ นางประไพ          พวงชื่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวกนกวรรณ   เจริญกวินโรจน์ ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นางสาวบุญช่วย    พิลึกดีเดช      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑.๖ นางทิพาพร         น้อยสวรรค์      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑.๗ นางสาวพรทิพย์    เล่าปิ่นกาญจน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ 
๑.๘ นางสาวอนินธิชา   เสถียร             เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑.๙ นางสุมาลย์   โชติช่วง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑.๑๐ นายภูมิพิพัฒน์     แห้วเพ็ชร นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
๑.๑๑ นางสาวสุมาลี      บุญธนาพิศาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑.๑๒ นางจิราพร          วีระยุทธวัฒนะ เภสัชกรปฏิบัติการ                กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทและหน้าที่ 
ก าหนดนโยบาย อัตลักษณ์ แผนการด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และผลักดันเพ่ือขับเคลื่อนเป็น

องค์กรคุณธรรม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

๒.๑ นางสาวศิริวรรณ   กล าภักตร์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       หัวหน้าคณะกรรมการ 
๒.๒ นางกัญญารัช      ยาวิลาศ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๒.๓ นางณิชารีย์         คงเวียง  แพทย์แผนไทยช านาญการ  กรรมการ 
๒.๔ นางสาวปิยาภรณ์   มายา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวจงกมล รัคสิกรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๒.๖ นายวิทยา           สุขารมณ์ พนักงานขับรถ ส.๒   กรรมการ 



๒.๗ นางสาวเมตตา    หวังสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๒.๘ นางสาววรญา      ศรีฉ่ า               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๒.๙ นายธนกร          สิริเขตรกรณ์      พนักงานบริการ                               กรรมการ 
๒.๑๐ นางประภา         แรงการนา พนักงานพัสดุ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทและหน้าที ่
๑. การเผยแพร ่ประกาศเจตนารมณ์ เพ่ือขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน 
๒. สร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
๔. ส่งเสริมให้องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                              สั่ง ณ วันที่    ๔   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
     
 
 

                                                            (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
                                                    นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 
 
 
 

 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมคุณธรรมและจิตอาสา (STRONG SWANGAROM HOSPITAL) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ชื่อชมรม  ชมรมคุณธรรมและจิตอาสา(STRONG SWANGAROM HOSPITAL)  หน่วยงาน   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  

สถานที่ต้ัง   ๘๐ หมู่ที่ 1  ต าบลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  

ชื่อผู้ประสานงาน  นางจิราพร  วีระยุทธวัฒนะ โทรศัพท์    ๐๘๒-๓๙๕๓๗๘๒  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน     ๑52  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ๑52  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4..........................โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม          10,000   บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม ร้อยละ 100   
 ด าเนินกิจกรรมตามแผนด าเนินการร้อยละ  ๑๐๐   

ระยะเวลาที่ด าเนินการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง เดือน กันยายน 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
   เจ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงาน มีคุณธรรม พอเพียง สุจรติ และมีจติอาสา ในการท างาน   
 . .ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ   
 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรม...อบรมพัฒนา ด้าน
จริยธรรม และคุณธรรม บุคลากร
ในหน่วยงาน 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
หน่วยงาน ด้านจรยิธรรม 
และคุณธรรม 

โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 

บุคลากรใน
หน่วยงาน ได้รับการ 
พัฒนา ด้าน
จริยธรรม และ
คุณธรรม ร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน มีคุณธรรม 
พอเพียง สุจริต และมี
จิตอาสา ในการ
ท างาน 

10,000 /     

๒.กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 

บุคลากรในแต่ละ
หน่วยงานเขา้ร่วม
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
หน่วยงานมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

- / / / /  

๓. กิจกรรมจิตอาสา  เราท าความ
ดี ด้วยหวัใจ 

เพื่อแสดงถึงความสามัคคี 
ความร่วมมือร่วมใจของ
เจ้าหน้าที่ และชุมชน 
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ของชุมชน/
หมู่บ้าน/หน่วยงาน 

โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 

มีกิจกรรมจิตอาสา
อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 ครั้ง /เดือน 

สภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของ
ชุมชน/หมู่บ้านได้รบั
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- / / / /  

๔. กิจกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
 

เพื่อให้เจ้าหน้าทีย่ึดความ
ประหยัด ประกอบอาชพี
ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต และปฏบิัติตนใน
แนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว 
ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 

มีกิจกรรมอยา่งน้อย 
2 กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีคุณธรรม 
พอเพียง สุจริต และ
จิตอาสาในการ
ท างาน 

- / / / /  

๕. กิจกรรมเชิดชูคนด ี เพื่อเป็นตัวอยา่งและแรง
บันดาลใจให้เจ้าหนา้ใน
หน่วยงานในการท าความด ี

โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 

มีบุคลากรใน
หน่วยงานที่รับการ
เชิดชคูวามดี 

บุคลากรในหน่วยงาน
มีการร่วมกันท าความ
ดี 

-    /  

รวม     10,000      

 



 

 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
 (       นางจิราพร  วีระยุทธวัฒนะ )  
ต าแหน่ง   เภสัชกรปฏิบัติการ 

เลขานุการคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม 
และชมรมคุณธรรมและจิตอาสา 

วันท่ี  2๕  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน 
 (            นายปริญญา  พวงศรีทอง  ) 
    ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ ์   
       ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม 
                  และชมรมคุณธรรมและจิตอาสา 
         วันที่  2๕  เดือน  ....พฤศจิกายน   พ.ศ.  2563  
 




