
 
 
 
 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสอง  จังหวัดแพร่  โทร.  0 5459 1575 ต่อ 1018 
ที ่ พร  0032.301/1329                    วันที่     29 ตุลาคม 2562           

เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 
  ด้วย โรงพยาบาลสอง ได้จัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมเพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีและพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่มารับบริการ 
  โรงพยาบาลสอง จึงขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม พร้อมกับแจ้ง
เวียนให้กับเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลสอง ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งชมรม และขออนุญาตนำ
โครงการฯ ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสองด้วย ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 
  

       
       
         (นางสาวณธิดา  ปัญญาไว) 
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

    -ทราบและอนุญาตดำเนินการ 
 

 
(นายวันชัย   วันทนียวงค์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสอง 

ตามประกาศของโรงพยาบาลสอง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสอง 
 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสอง 
 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 29 ตุลาคม  2562 
 

หัวข้อ : ขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม 
 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                           
      (..นางสาวณธิดา    ปัญญาไว..)                                           (นายวันชัย   วนัทนียวงค์) 
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 
   วันที่...29...เดือน...ตุลาคม....พ.ศ. .2562....                         วันที่...29...เดือน.ตุลาคม พ.ศ. .2562....                            
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายชินกฤต    พุ่มพวง) 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
วันที่...29...เดือน..ตุลาคม....พ.ศ. .2562..          

 
                   



 
โครงการ STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม จังหวัดแพร่ 

1.หลักการและเหตุผล 

นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งหมายให้ประชาชนในการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากร
มีความสุขในการทำงาน สร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารและเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการ
เป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีแนวทางการดำเนินการพัฒนาหน่วยงานบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศใหเป็น “STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม” ด้วย
กระบวการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานบริการมีส่วนร่วมกกำหนดหลักคุณธรรมใน
การทำงานบนพ้ืนฐานความรู้ คู่คุณธรรมด้วยตวามสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานท่ีโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลสองได้น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักศาสนาเข้ามาสู่การปฏิบัติทั้งในระดับองค์กร และบุคลากร ซึ่งมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายโรงพยาบาลลคุณธรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตอบสนอง
ต่อนโยบาย จึงจัดทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลได้รับทราบ เข้าใจและเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่จัดทำข้ึนตามโครงการอันจะส่งผลให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น บุคลากรมีความเป็นกัลยาณมิตร มีความสุขในการทำงาน สามารถเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมมชนและสังคม 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับประยชน์จากคุณภาพบริการ 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและบริการแก่ประชาชน 
3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่มีคุณภาพ 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 
2. ไม่มีอุบัติการณ์ร้องเรียนโรงพยาบาลเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการบรารงานและการ

ปฏิบัติงาน 
3. โรงพยาบาลผ่านการประเมินตามเกณฑ์ตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุขและตาม

ระเบียบ คตง. 

4.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอง  181 คน 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตุลาคม 2562 -กันยายน 2563 

6.พื้นที่ดำเนินการ 

 ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลสอง 

 



7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการ STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม 

8.วิธีการดำเนินการ 

 1. นำเสนอโครงการแก่ผู้บริหารและทีมนำ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรมและประชุมคณะกรรมการ STRONG 
โรงพยาบาลสองคุณธรรมเพ่ือจัดทำแผนงาน 

3.ประชุมชี้แจงดครงการแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบุคลากรโรงพยาบาลสอง 

4. จัดทำแผนงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติของบุคลากรและดำเนินงานตามแผนโดยมี
กิจกรรมหลักดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 4.1 การสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน วันละ 3 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4.2 การทำบุญตักบาตรในโรงพยาบาลประจำเดือน 

 กิจกรรมที่ 4.3 การตรวจสอบภายในประจำปีตามระเบียบ คตง. 

9.งบประมาณ 

 ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงพยาบาลสองมีการดำเนินงาน STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรมี
ความรักสามัคคีและพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้ป่วย
และญาติรวมถึงประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

11.วิธีการประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดและติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน 
2. คณะกรรมการ STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือ

นำเสนอต่อผู้บริหาร 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้จัดทำโครงการ 

 (นางสาวณธิดา  ปัญญาไว) 

 

ลงชื่อ.................. ..........................ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นายวันชัย  วันทนียวงค์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 



การทำบุญตักบาตรประจำเดือนของทุกเดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอง  

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.09  

ณ บริเวณทางเชื่อมของผู้ป่วยใน 

 

        

          

          
 

 

 



 
 
 
 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสอง  จังหวัดแพร่  โทร.  0 5459 1575 ต่อ 1018 
ที ่ พร  0032.301/1549                    วันที่     12 ธันวาคม  2562           

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 
  ด้วย โรงพยาบาลสอง ได้จัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมเพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีและพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่มารับบริการ 
  โรงพยาบาลสอง จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมตามชมรม STRONG โรงพยาบาลสอง
คุณธรรม  ที่ได้เสนอมาพร้อมนี้และขออนุญาตนำโครงการฯ ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสอง
ด้วย ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 
  

       
       
         (นางสาวณธิดา  ปัญญาไว) 
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

    -ทราบและอนุญาตดำเนินการ 
 

 
(นายวันชัย   วันทนียวงค์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 

 
 
 

 

บันทึกข้อความ 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสอง 
ตามประกาศของโรงพยาบาลสอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล พ.ศ. 2561 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสอง 
 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสอง 
 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ธันวาคม  2562 
 

หัวข้อ : ขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสองคุณธรรม 
 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                           
      (..นางสาวณธิดา    ปัญญาไว..)                                           (นายวันชัย   วนัทนียวงค์) 
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 
   วันที่...12...เดือน...ธันวาคม....พ.ศ. .2562....                         วันที่...12...เดือน.ธันวาคม พ.ศ. .2562....                            
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายชินกฤต    พุ่มพวง) 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
วันที่...12...เดือน.ธันวาคม....พ.ศ. .2563..          

 
                   


