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โครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลบางมูลนากสู่โรงพยาบาลคุณธรรม 

งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางมูลนาก และเงินสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม   จ านวนท้ังสิ้น  1,285,600 บาท 

โครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลบางมูลนากสู่โรงพยาบาลคุณธรรม 
โรงพยาบาลบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 

โรงพยาบาลบางมูลนาก เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
พ.ศ.2530    พัฒนาศักยภาพยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  60 เตียง  พ.ศ.2535 และขนาด  90 เตียง  
ในปี พ.ศ.2544 ด้วยการพ่ึงพาตนเองและการสนับสนุนจากประชาชนในอ าเภอบางมูลนาก  จากอดีต
จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีการพัฒนาหลายด้าน ทั้งด้านบริหาร  บริการ และวิชาการ ทั้งในส่วน
บุคลากรโรงพยาบาล บุคลากรในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชน แกนน า ส่วนราชการต่างๆ  
ชุมชน    ในอ าเภอบางมูลนากและอ าเภอใกล้เคียง    ด้วยแรงบันดาลใจจากบุคคลส าคัญ ได้แก่    ท่าน
องคมนตรี นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  ท่านปราโมทย์  โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกท่านเป็นคนอ าเภอบางมูลนากทั้งสิ้น เป็น
บุคคลที่สาธารณชนยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับอ าเภอบางมูลนาก มีต้นทุนทางสังคม
ด้านคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และก าลังขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรม      จึงเป็น
แรงผลักดันใหโ้รงพยาบาลบางมูลนาก ต้องพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  จึง
ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลบางมูลนากสู่โรงพยาบาลคุณธรรม โดยความร่วมมือกับศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มีจุดเน้นของการพัฒนาภายใต้เป้าหมายเชิงคุณธรรม (อัตลักษณ์)    เมตตา    
เสียสละ   รับผิดชอบ    มีแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่  1. การพัฒนาบุคลากร     
2. การพัฒนาองค์กร  3. การพัฒนาความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 4. การสนับสนุนสร้างเครือข่าย 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญ โดยต้องพัฒนาไปพร้อมกันทุกด้าน   เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพ
และมีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถน าศักยภาพมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดอัตลักษณ์
ของโรงพยาบาล มีระบบบริการที่สามารถเชื่อมโยงการบริการ ส าคัญที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยความเอื้ออาทร เกิดความพึงพอใจและได้รับบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั้งในและนอกองค์กร เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคมโดยทั่วไป    
 
    2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคคลากรให้เป็นกัลญาณมิตร  
2.2 เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   
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    3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลบางมูลทุกคน จ านวน 265 คน 

   4.  พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 โรงพยาบาลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
    5.  ระยะเวลา 

 ตั้งแต ่เดือนกรกฎาคม 2557 – กันยายน  2560 
    6.  กลวธิีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร      

ค้นหาต้นทุนความดี -ศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลโพธาราม   จ.ราชบุรี  
/ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จ.ชลบุรี  และขอ
แนวทาง โอวาท   จากองคมนตรี ท่าน
นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย 

ปลาย  คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 

ส.ค.-ก.ย.57 
  

ส่งเสริม คุณธรรมความดี -ศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้  ประเทศไต้หวัน ปลาย  ศูนย์คุณธรรม 
  ก.ย.-ต.ค-57   

โครงงานคุณธรรม -สัมมนาเปิดกรอบแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม 
-ทุกหน่วยงานแปลงเรื่องเล่าเป็นเครื่องมอืในการ
ค้นหาอัตลักษณ์   แล้วแปลงอัตลักษณ์เป็น
กิจกรรม 

ก.ย.-ต.ค.57 
ก.ย. – ต.ค. 

57 

คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 

พัฒนาสภาพแวดล้อม 1. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  กรรมการที่
ปรึกษา 

ก.ค.-57 คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 

2. เปิดโครงการลงนามข้อตกลง (MOU) 28 ก.ค.-57   
3.ประชาสัมพันธ์โครงการหลายรูปแบบ  ป้าย 
สื่อวิทยุ  เสียงตามสาย 

ก.ค. –ต.ค. 57 
  

สัปดาห์คุณธรรม   เปิดเวทีน าเสนอผลทุก 3 เดือน มีผู้ให้ข้อคิดเห็น 
(พระภิกษุ  ครู  ผู้มีประสบการณ์) 

ม.ค. /เม.ย. /
ก.ค. 58 

คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 
 
 

สมัชชาคุณธรรม มหกรรมโครงงานคุณธรรมร่วมระหว่าง      
รพ.บางมูลนาก และ รร.ภูมิวิทยาคม 

ม.ค. /ก.ค. 58 คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 
รร.ภมูิวิทยา 
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กิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม   
สังเคราะห์องค์ความรู้ ประชุมสังเคราะห์องค์ความรู้  กระบวนการ

ที่ได้จาก รพ.คุณธรรม 
ส.ค.-58 คณะกรรมการ

รพ.คุณธรรม 
     ทีมวิจัย 
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม รับเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาดูงานด้าน

คุณธรรม  
ส.ค. 58 – ก.ย. 

59 
คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย   
สร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงาน  องค์กรอ่ืนๆ

ที่สนใจ สู่ องค์กรคุณธรรม 
เม.ย. 59 – ก.ย.

60 
คณะกรรมการ
รพ.คุณธรรม 

    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
     7.  งบประมาณ 

งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 1,285,600 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
แบ่งเป็นเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางมูลนาก จ านวน 253,100 บาท และเงินสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม 
(องค์กรมหาชน)  จ านวน 1,032,500 บาท   

7.1 กิจกรรมส าหรับศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลโพธาราม   จ.ราชบุรี / โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง 
จ.ชลบุรี รวมเป็นเงิน 31, 500 บาท 

     7.1.1 ค่ารถปรับอากาศ จ านวน 50 คน จ านวน 1 วัน รวมเป็นเงิน 14,000 บาท 
               7.1.2 ค่าอาหาร จ านวน 50 คน 350 บาท/คน /วัน เป็นเงิน 17, 500 บาท  

7.2 กิจกรรมศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ใต้หวันจ านวน 35 คน รวมเป็นเงิน 1,032,500 บาท 
     7.2.1 ค่าตั๋วเครื่องบินไทย-ไต้หวัน ไป-กลับ 28,000 บาท/คน รวมเป็นเงิน 980,000 บาท  
     7.2.2  ค่ารถรับส่ง รพ.บางมูลนาก – สนามบินสุวรรณภูมิ 2 เที่ยว ไป-กลับ รวมเป็นเงิน  

   28,000 บาท 
     7.2.3  ค่าอาหารวันเดินทางไป-กลับ 350 บาท/คน /วัน  รวมเป็นเงิน 24, 500 บาท   
หมายเหตุ  กิจกรรมศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ใต้หวัน ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็น 

   ผู้สนับสนุนทั้งหมด จ านวน 1,032,500 บาท   
 7.3 กิจกรรมสัมมนาเปิดกรอบแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม รวมเป็นเงิน 42,400 บาท 

     7.3.1 ค่าอาหาร เจ้าหน้าที่ 265 คน x 80 บาท เป็นเงิน 21,200 บาท 
     7.3.2 จัดเวทีเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ค่าอาหาร เจ้าหน้าที่ 265 คน x 80 บาท  

  เป็นเงิน 21,200 บาท   
7.4 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการลงนามข้อตกลง รวมเป็นเงิน 24, 000 บาท 
     7.4.1 ค่าอาหารกรรมการที่ปรึกษา ผู้มีเกียรติ คณะท างาน เจ้าหน้าที่  50 คนๆละ 80 บาท   
             รวม 4, 000 บาท 
     7.4.2 ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 20, 000 บาท 
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7.5 จัดเวทีเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้  3 ครั้ง ค่าอาหาร เจ้าหน้าที่ 265 คน x 80 บาท 
     รวมเป็นเงิน 21,200 บาท 
7.6 มหกรรมโครงงานคุณธรรมร่วมระหว่าง รพ.บางมูลนาก และ รร.ภูมิวิทยาคม    
     รวมเป็นเงิน 34, 000 บาท 
     7.6.1 ค่าสนับสนุนบอร์ดคุณธรรม 20 บอร์ดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 10, 000 บาท 
     7.6.2 ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน 300 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
7.7 ประชุมสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการที่ได้จากรพ.คุณธรรมรวมเป็นเงิน 70, 000 บาท 

       7.7.1 ค่าอาหารว่าง เจ้าหน้าที่ 50 คนๆละ 25 บาท จ านวน 4 ครั้ง  5, 000 บาท 
     7.7.2 งบจ้างทีมวิจัย  45, 000 บาท 
     7.7.3 ผลงานตีพิมพ์  100 เล่ม  รวม  20, 000 บาท 
7.8 รับเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จ านวน 20 ครั้งๆละ  1, 000 บาท (10 คน)    
     รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
7.9 จัดท าเอกสารเผยแพร่ สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือองค์กรอื่นๆเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม  
     รวมเป็นเงิน 10, 000 บาท 

    8. ตัวชี้วัดโครงการ 
 8.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกัลญาณมิตร  

8.2 ธรรมรงค์ความเป็นโรงพยาบาลคุณภาพและเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
8.3 จ านวนครั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโรงพยาบาลคุณธรรม  
8.4 จ านวนเครือข่ายคุณธรรม 

     9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงพยาบาลบางมูลนากมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายและประชาชน 
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
    10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 10.1 ทันตแพทย์ไพรัช  กาวประเสริฐ   ทันตแพทย์ช านาญการ    โรงพยาบาลบางมูลนาก    
 10.2 นางสาวปานทิพย์ บุญประเสริฐ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลบางมูลนาก 
 
 
ลงชื่อ ………………………………………ผู้เสนอโครงการ    ลงชือ่                               ผูข้ออนุมัตโิครงการ 
        (นายไพรัช  กาวประเสริฐ)                              (นายวิศิษฎ์  อภิสิทธิ์วิทยา)               
          ทันตแพทยช์ านาญการ                        นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รักษาการในต าแหน่ง 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
 
 
                         ลงชื่อ ……………………….…………ผู้อนุมัติโครงการ 


