
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  



โรงพยาบาลคุณธรรม  

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

หน่วยงานบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                             
ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกประเภทและทุก

ระดับ  โดยสมัครใจ ในการแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรมน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมองค์กร 

ส่งผลให้  ผู้รับบริการพึงพอใจ         
 ผู้ให้บริการมีความสุข              
 ลดเรื่องร้องเรียน                
 ประหยัดทรัพยากร                     
 เกิดนวัตกรรม  
 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก 



การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบับุคลากรทุกระดบัให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทาง ดงันี ้

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ) 

1 
• สร้างจิตส านึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดบั เพ่ือให้เกดิความพงึพอใจ

แก่ผู้รับบริการและเกดิความสุขในการท างาน 

2 
• ส่งเสริมให้บุคลากร มคุีณธรรม จริยธรรม และน ามาใช้ในชีวติประจ าวนัได้อย่างมี

ความสุข 

3 
• สร้างส่ิงแวดล้อมทีเ่อ้ืออ านวยต่อการพฒันาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

4 
• สร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ ีเพ่ือให้เกดิการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 



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

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ) 

 ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง 
กับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมน้ันๆ  
เช่น ค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการท าบุญให้ทานเป็น             
สิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิง่ที่ควรยกย่อง 

 

    ค่านิยม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า                                    
       แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
 



 M -  Mastery     เป็นนายตนเอง มีภาวะผู้น า 

 O -  Originality  เร่งสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

 P  -  People centered approach  ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 H -  Humility    ถ่อมตน อ่อนน้อม 

R - Responsibility รู้รับผิดชอบ 

I  - Innovation      ส่งมอบ นวตกรรม 

C - Child Center   น าเด็กเป็นศูนย์กลาง 

D - Development  สร้างงานคุณภาพ 

RICD 
สถาบันพัฒนาการเดก็

ราชนครินทร ์

ค่านิยมของ  

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต และ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

(Core values) 

MENTAL 

กรมสุขภาพจิต 

M - Mind (Service Mind, Public Mind)   หัวใจบริการ 
E - E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 
N - Network            สัมพันธ์เครือข่าย 
T -  Teamwork         ท างานเป็นทีม 
A -  Accountability  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
L -  Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

MOPH 

กระทรวงสาธารณสุข 



เป้าประสงค์ โรงพยาบาลคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 

1. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ
และทุกพ้ืนที่ มีบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับ 

2. หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม 

3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณธรรม 



การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 
ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 



แนวทางการด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 6 ขั้นตอน (6 ป.) 

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

2. ประมวลพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีท่ีพึงประสงค์                 
/ไม่พึงประสงค์ จากทุกคนทุกระดับ และสรุปร่วมกนั 

3. เปลี่ยน  เปลี่ยนจากพฤติกรรม เป็นคุณธรรม 4 ข้อ 

4. แปลงจากคุณธรรม 4 ประการเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีใน
ระดับต่างๆจัดท าโครงงานคุณธรรม 

5. ประกาศ ปฏิญาณก่อนลงมือปฏิบัติ/จัดตลาดนัดความดี 

6. ประเมินผล จากการสอบถามพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณจากความสขุของเจ้าหน้าท่ี ความสุขของ
ประชาชน 

 

ขั้นตอน โรงพยาบาลคุณธรรม 



คุณธรรมท่ีพึงประสงค ์ส าหรับ สังคมไทย 



เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของ 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

 ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภบิาลและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และยืดม่ันคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง                               
  "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"    ดังนี ้

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

 2) วินัย : ทุกคนจะยืดม่ันและรับผิดขอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย 

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

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

 



ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า ปี 2564 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

จากการส ารวจ บุคลากรสถาบันฯ ทั้งหมด 164 คน จาก 204 คน(80.39%)  
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กิจกรรมในการด าเนินงาน ปี 2564 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา 

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 และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี เป็น การให้บริการ  
 กิจกรรมในการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาที่ดี เช่น การรับสมัครจิตอาสา  
      ไปท าหน้าที่นอกพื้นท่ี 



1 



2 



3 



4 



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. เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการมีความเช่ือม่ันศรัทธาต่อการบริหารงานของกรมสุขภาพจิต 



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 1 และ 2 

  

  



ความต้องการองค์กรคุณธรรมของบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

ร้อยละของปัญหาทีอ่ยากแก้ ในสถาบันฯ 

พอเพียง วินยั สจุริต จิตอาสา ดีอยู่แลว้ 

การด าเนินงานตามแนว “ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” การสง่เสริมคณุธรรม และจริยธรรม 

การมาปฏิบติัราชการ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ วินยั
ของทางราชการ การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 

มีความตัง้ใจ มีความรบัผิดชอบ มีผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

การบริการท่ีดี,ผูร้บับริการพงึพอใจ การท างานเป็นทีม 
การอทิุศเวลาราชการ การมีสว่นรว่ม 

พอเพียง 

วินยั 

สจุรติ 

จิตอาสา 



กิจกรรมที่เรา ชาวสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
จะสามารถแก้ปัญหา ปี 2565 ได้ 

• กิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมขององคก์ร สร้างความรัก
และผกูพนัของบุคลากร 

• เสริมสร้างเร่ืองการเสียสละ ในส่วนของการอุทิศเวลา
ส่วนตวั กรณีมีกรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 

• ปลูกจิตส านึก (รายบุคคล)  
• มีก าหนดนโยบายการแต่งกายของทีมสหวชิาชีพ  
• กิจกรรมเสริมสร้างพอเพียง และส่งเสริมโครงการ

เก่ียวกบัความพอเพียง 
• ให้รางวลัคนท่ีมีวนิยัดี และมีบทลงโทษผูท่ี้ผดิวนิัย

บ่อยคร้ัง เช่น การมาสายเป็นประจ า ขาดงาน ลางานบ่อย 
• การเคร่งครัดในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ บงัคบัใชก้ฎ 

ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด 
• ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
• อบรมวชิาชีพท่ีไม่ไดเ้รียนมา เช่น ศิลปะบ าบดั 
• อบรมวนิยัของทางราชการ 
• เสริมสร้างท างานเป็นทีม 

 
 

 

• การรู้จกัหนา้ท่ีการปฏิบติังานของตนเอง ไม่ควรกา้ว
ล่วงงานของผูอ่ื้น 

• การลงช่ือปฏิบติังานดว้ยการสแกนน้ิวมือทุกคนทุก
วชิาชีพและการอยูป่ฏิบติังานจนครบเวลาราชการทุก
คนทุกวชิาชีพ และมีการสรุปรายงานผลติดประกาศ
ทุกเดือนและน ามาพิจารณาประกอบผลการ
ปฏิบติังาน 

• สร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร เช่น OD 

• อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
• กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณธรรม

ทั้ง 4 ดา้นเพื่อประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น 
ส่ือสารความหมาย/ตวัอยา่งวธีิการปฏิบติั เป็นตน้ 

• ควรมีการแต่งกายในชุดท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ไม่ควรใส่กางเอวยดืและเส้ือยดืคอ
กลมมาท างาน) 

• ประชุมมาตรการให้ไปในทางเดียวกนั 
• กิจกรรมเสริมพลงับวก และสร้างความตระหนกัให้รัก

องคก์ร 
 



ความต้องการองค์กรคุณธรรมของบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

พอเพียง, 23.1 

วินัย, 15.4 

สุจริต, 13.8 
จิตอาสา, 15.4 

ดอียู่แล้ว, 32.3 

ร้อยละของความดทีีอ่ยากท า ในสถาบันฯ 
การด าเนินงานตามแนว “ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” การสง่เสริมคณุธรรม และจริยธรรม 

การมาปฏิบติัราชการ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ วินยั
ของทางราชการ การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 

มีความตัง้ใจ มีความรบัผิดชอบ มีผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 

การบริการท่ีดี,ผูร้บับริการพงึพอใจ การท างานเป็นทีม 
การอทิุศเวลาราชการ การมีสว่นรว่ม 

พอเพียง 

วินยั 

สจุรติ 

จิตอาสา 



กิจกรรมที่เราชาวสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
อยากท า ปี 2565  

 

• ตั้งชมรมรัก RICD 

• ให้หัวหนา้งานและผูบ้ริหารปฏิบติัเป็นตวัอยา่ง 

• รู้จกัประหยดั 

• ความสัมพนัธ์ในองคก์ร เช่น OD 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• กิจกรรมกีฬา 

• การจดัสรรการปฏิบติังาน 

• การให้บริการท่ีดี การใชค้  าพูดท่ีดีกบัผูป่้วยทุกคน 

• ส่ือสารความหมายและขอ้ปฏิบติัตามระเบียบท่ีเขา้ใจง่าย
และน าไปใชไ้ดจ้ริง 

• ไม่ควรมีการแบ่งชั้น  

• กิจกรรมพฒันาระบบการให้บริการแบบออนไลน์ 

• สร้างวนิยั สะสมความดี ให้รางวลั 

• ยกยอ่งบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามวชิาชีพดีมาก หรือ
บุคลากรผูน้ั้นไดช่้วยเหลือ บุคคลภายในและนอกองคก์ร 

• ท าตามระเบียบราชการ 

• ปลูกตน้ไม ้

• ใชจ่้ายอยา่งประหยดั 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆท่ีน ามาปรับใชก้บังาน 

• ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความพอเพียง 

• อบรม สัมมนา สร้างความตระหนกัต่อการมีวนิยัใน
ตนเองและผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีตนเองควรปฏิบติั 

• การเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็นถึงความ
พึงใจในการให้บริการในดา้นต่างๆ อยา่งครอบคุลม 

• ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

• กิจกรรมสร้างคุณธรรม ปฏิบติัธรรม 

• การไดรั้บการปลูกฝังในดา้นการมีวนิัยต่อหนา้ท่ี 




