
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 



องค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงานที่ผู้บริหาร/ผู้น าในองค์กร     
และสมาชิกขององค์กร ได้ท าหน้าท่ี     

ในงานและสร้างสัมพันธภาพในองค์กร 
โดยการใช้หลักคุณธรรมแปลงให้เป็น

จริยธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงจะท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมองค์กร

หน่วยงานบริการ                                
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทีมุ่่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ           

โดยสมัครใจ ในการแปลงคุณธรรมเป็น
จริยธรรมน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมองค์กร



โรงพยาบาลคุณธรรม  หมายถึง
• หน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทกุ
ระดับโดยสมัครใจ 

• ในการแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม
น าไปสูก่ารปรับเปลี่ยนทัศนคตแิละ
พฤติกรรมองค์กร

• ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
ผู้ให้บริการมีความสุข 
ลดเรื่องร้องเรียน 
ประหยัดทรัพยากร 
เกิดนวัตกรรม 
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)

คนดี  หมายถึง
• บุคคลที่มีความเคารพศักดิ์ศรีและ

คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
• ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศาสนา 

ความดีงามของสังคมและประเทศชาติ 
• เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเปน็ที่ตั้ง
ความสุข หมายถึง   
• ระดับความพึงพอใจที่มาจากการ

แบ่งปัน การให้ 
• มาจากคุณธรรมเป็นฐานจากการ

ด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 



• “ค่านิยม” มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Value”
และมาจากค าสองค าคือ “ค่า” “นิยม”    โดยรวมแล้วหมายถึง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)

ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง 
กับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมน้ันๆ 
เช่น ค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการท าบุญให้ทานเป็น             
สิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิง่ที่ควรยกย่อง

ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า                                   
แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง



• M - Mastery เป็นนายตนเอง มีภาวะผู้น า

• O - Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

• P  - People centered approach
ใสใ่จประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

• H - Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

ค่านิยม (Core values)

MOPH
กระทรวงสาธารณสขุ

• R - Responsibility รู้รับผิดชอบ

• I  - Innovation ส่งมอบ นวตกรรม

• C - Child Center น าเด็กเป็นศูนย์กลาง

• D - Development สร้างงานคุณภาพ

RICD
สถาบันพัฒนาการเดก็

ราชนครินทร์

ค่านิยมของ กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม,จริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564

• วิสัยทัศน์                  เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในปี 2564

• พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นคนดี มีความสุขบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม

2. พัฒนาหน่วยงานทุกแห่งให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

3. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม



เป้าประสงค์กระทรวงสาธารณสุข

1. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับเป็นคนดีมีความสุขบน พื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม

2. มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบใน
กระทรวงสาธารณสุข

3. มีเครือข่าย ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

4. ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ

1. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ
และทุกพื้นที่ มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ

2. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม

3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม



ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็น
หน่วยงานคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม

4. ร้อยละ 100 ของเขตสุขภาพมีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ

5. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น



การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม
ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน



แนวทางการด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 6 ขั้นตอน (6 ป.)

1. ปลุก ความคิดให้ทุกคน เห็นความส าคัญ (พูด คุย 
บรรยาย ดูงาน)

2. ประมวลพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีที่พึงประสงค์ 
/ไม่พึงประสงค์ จากทุกคนทุกระดับ และสรุปร่วมกนั

3. เปลี่ยน เปลี่ยนจากพฤติกรรม เป็นคุณธรรม 4 ข้อ

4. แปลงจากคุณธรรม 4 ประการเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีใน
ระดับต่างๆจัดท าโครงงานคุณธรรม

5. ประกาศ ปฏิญาณก่อนลงมือปฏิบัติ/จัดตลาดนัดความดี

6. ประเมินผล จากการสอบถามพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณจากความสขุของเจ้าหน้าที่ ความสุขของ
ประชาชน

ขั้นตอน โรงพยาบาลคุณธรรม



เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภบิาลและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และยืดม่ันคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง 

"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ดังนี้

1) พอเพียง : ทุกคนจะด าเนินชีวิตโดยยืดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม ไม่
ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง

2) วินัย : ทุกคนจะยืดม่ันและรับผิดขอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย

3) สุจริต : ทุกคนจะท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดม่ัน ยืนหยัดในการรักษาความจริง 
ความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์

4) จิตอาสา : ทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มีใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น สังคม และประเทศชาติโดย
มิได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย



ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากท า 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา

จากการส ารวจ บุคลากรสถาบันฯ ทั้งหมด 164 คน จาก 204 คน(80.39%)
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ร้อยละของปัญหาทีต้่องการแก้ไขมากทีสุ่ด
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พอเพียง

วินัย

สุจริต

จิตอาสา

 รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ
 การด าเนินงานตามแนว “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   การส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรม

 ปลูกจิตส านึกในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

 รางวัลส าหรับผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือยกย่องแก่ผู้ท่ีปฏิบัติตามวินัยท่ีดี 

 ตั้งใจท างาน มีความสุจริตในการท างาน
 มีแผนการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

 จัดกิจกรรมอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ เป็น การให้บริการ 
 กิจกรรมในการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาที่ดี เช่น การรับสมัครจิตอาสา 

ไปท าหน้าท่ีนอกพื้นที่



พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

เป็นองค์กรที่มีความสุข ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน ให้บรรลุเป้าหมาย 

65.06ภาพรวม ค่าเฉลี่ยความสุข
ของสถาบันฯ

(ส ารวจปี 2562) 
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โครงการ / กิจกรรม พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

• จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศท่ีดี ในการท างาน

• ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• น าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร



ผู้บริหารสูงสุด คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วม
ต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)

1. เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารงานราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและตามหลักธรรมมาภิบาล
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร มีทัศนคติ วิธีคิด การประพฤติปฏิบัติท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 

และยึดม่ันหลักคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
4. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
5. เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารงานของกรมสุขภาพจิต



สถาบันพัฒนาการเด็กมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรท าความดี จนเป็นแบบอย่าง



สถาบันได้รับรางวัล GREEN and CLEAN PLUS (ในระดับดีมาก)

กิจกรรม GREEN and CLEAN
G: Garbage การจัดการมูลฝอยทุกประเภท
R: Restroom การดูแลส้วมให้ได้ตามมาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย(HAS; Health, 
Accessibility, Safety)
E: Energy การจัดการด้านพลังงาน
E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
N: Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล



พิธีมอบของเล่นพระราชทานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8 มิถุนายน 2564



สถาบันฯเป็นหน่วยงาน ต้นแบบในการศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันท่ี 11 มีนาคม 2564

คณะศึกษาดูงาน อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

วันท่ี 5 เมษายน 2564

คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสวนปรุง
วันท่ี 12 มีนาคม 2564

อาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันท่ี 14 มีนาคม 2564



สถาบันฯเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้และผลงาน
โครงการอบรมทักษะ Executive Functions กิจกรรมเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับบุคลากร            
วันท่ี 13 ตุลาคม 2564

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธค์วามรู้เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน
และป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมใหเ้กิดประชาชนดา้นสุขภาพจิต 

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564, วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

ทีมสหวิชาชีพสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ออกประเมินพัฒนาการเด็ก
และให้ความรู้สุขภาพจิต

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 และ วันท่ี 21 มกราคม 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวิ
นิฉัยภาวะออทิสซึมในระยะแรกส าหรับเด็กไทย   

วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2564



โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ในพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร 26 แห่ง ในเขตพื้นที่ 1และ 2



เป้าหมายร่วมกันของชาวสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์



กิจกรรมที่เราชาวสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์อยากท า

• oo

ความดีที่อยากท า ปัญหาที่อยากแก้

• oo




