
แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

************** 
๑. แนวทางการขับเคลื่อนงานในภาพรวม 
 เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข พึ่งเริ่มมีการขับเคล่ือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนงานในภาพรวมดังนี้ 

๑. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดเน้นหนักเพื่อขับเคล่ือนงานในระดับจังหวัด ร่วมกันน้อมน าพระราชด ารัสมาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมค่านิยมองค์กรเพื่อสานพลัง ขับเคล่ือนประเทศไทยสู่เป้าหมายสูงสุด “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักขับเคล่ือนงานในระดับอ าเภอ (ผนวกกับขับเคล่ือนหน่วยงานคุณธรรม) 
๓. จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อขับเคล่ือนงานในระดับอ าเภอให้เป็นรูปธรรม และช้ีแจงหน่วยงานย่อยใน

สังกัดทราบ  
          ๔. ในระดับอ าเภอวางแผนขับเคล่ือนค่านิยม MOPH ไปพร้อมๆกับการขับเคล่ือนงานการประเมิน
คุณธรรม 
          ๕. ประชุมคณะท างานไตรมาสแรก ยกร่างปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางการขับเคล่ือนงาน มอบผู้รับผิดชอบ
ในทุกระดับ  จัดท าปฏิทินการขับเคล่ือน MOPH ตามมติท่ีประชุมคณะท างานฯ เสนอผู้บริหารทราบ พร้อมแจ้ง
เวียนทุกรพ.สต. ใน สสอ.แก่งกระจาน และทุกหน่วยงานย่อยในสังกัดเพื่อถือปฏิบัติ   
          ๗. ประชุมคณะท างานเพื่อรายงานผลการขับเคล่ือนงานในภาพรวม พร้อมทบทวนปัญหาอุปสรรคทุกไตร
มาส /การคัดเลือกคนดี ผลงานเด่น พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติในเวทีสรุปผลงานประจ าปี และเวทีสาธารณะ 
๒. แนวทางการขับเคลื่อนงานในรายละเอียดแต่ละด้านของค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข 
    ค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
 M = Mastery  เป็นนายตนเอง 
 O = Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่ 
 P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 
 H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 ในการด าเนินงาน จะผนวกค่านิยมของ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 
MOPH ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังนี้ 

M = Mastery เป็นบุคคลท่ีหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม 

๑. ด้านการปลุกจิตส านึก : ระเบิดจากข้างใน ผู้น าองค์กรเป็นต้นแบบ เน้นด้านการปลุกจิตส านึกท่ีดี และ
การเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน   
        ๑.๑ ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน  ถ่ายทอดแนวทางการขับเคล่ือน
ค่านิยม MOPH และเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และน าไปถ่ายทอดในการประชุม
ผู้บริหารระดับหน่วยงานย่อย 
       ๑.๒ บุลลากรทุกระดับด าเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเท่ียงธรรม มีส านึกรับผิดชอบ  



    ๑.๓ ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความรู้ ตลอดจนข้อคิดแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดในการประชุมประจ าเดือน 
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /๓๖ แผนท่ีชีวิตของพ่อ 
             ๑.๔ ส่ือสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยการเผยแพร่พระราช
กรณียกิจ และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
ในหน่วยงาน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดบูทนิทรรศการในการจัดประชุมอบรม เป็นต้น 
 ๒. สนับสนุนโครงการของจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการท าดีด้วยกาย วาจา ใจ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 ๓. สร้างบรรยากาศท่ีดีในหน่วยงาน และการท างาน ตามความเหมาะสมของงาน  

๔. ผู้บริหารทุกระดับ รักษาวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 
๖. จัดระบบงานการจัดการเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง             

 O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม/ส่ิงใหม่ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบสุขภาพ 

๑. เน้นให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอกตลอดเวลา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานในงานท่ีรับผิดชอบ  

๒. แสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบอยู่เสมอ ให้เท่าเทียมนานาอารยประเทศ   
๓. หน่วยงานมีการน ากระบวนการเรียนรู้ KM/R2R ไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาระบบงาน/งาน อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
P = People Centered Approach ยึดประชาเป็นศูนย์กลางในการท างานเพื่อประโยชน์ในการท างาน 

เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” มีแนวทางการขับเคล่ือนงาน ดังนี้ 
๑. ก าหนดตัวชี้วัด และเน้นขับเคล่ือนงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทุกตัวชี้วัดส าคัญในความรับผิดชอบ เน้นการ

ท างานเป็นทีม และร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
          ๒. กิจกรรมการให้บริการประชาชนท่ีนอกเหนือจากภาระงานปกติของหน่วยงาน/กิจกรรมจิตอาสา 
          ๔. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพ และพัฒนางานตามเกณฑ์คุณภาพทุกเรื่องท่ีต้องมีการ
ประเมินรับรอง 
 H = Humility มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
         เน้นพัฒนาด้านจิตใจ การให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ไม่เลือกชนช้ันวรรณะ เคารพผู้อาวุโส เน้นการครองตน 
ครองคน ดังนี้ 

๑. จัดท าโครงการหน่วยงานคุณธรรม เน้นการพัฒนาและยกระดับจิตใจ ให้บริการแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

๒. จัดกิจกรรม จิตอาสา ท าดีด้วยใจ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
             (ความส าเร็จวัดจาก :ความร่วมมือของประชาชน ,ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจานส านักงานสาธารณสุขเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อกลุ่มงาน : …โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร…ี………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี :…2๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 

หัวข้อ แนวทางการขับเคล่ือนค่านิยม MOPH โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอเผยแพร่และจัดส่ง
แนวทางการขับเคล่ือนค่านิยม MOPH โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้
หน่วยงานในสังกัดทราบถือปฏิบัติ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายประพันธ์  แก้วถาวร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่...2๖....เดือน ...พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                        (นางสาวอนุธิดา  ประทุม) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
          วันที่..2๖....เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 

(นายณัฎฐกร    ชลภาพ ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..2๖....เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
 
 
 
 

 


