






กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ได้รับรายงานการอุทิศตนในการช่วยเหลอืผูป้่วยขณะประสบอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินทางถนนระหว่างรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งมผีู้บาดเจ็บสาหัส ๑ ราย ในอุบัติเหตุดังกล่าว โดยนาง
สลิลทิพย์ จามพัฒน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกรวด อำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงสายเอเชีย (AH2) ระหว่าง
ตำบลคลองฉนวนและตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาวจากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ในวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๗.๒๐ น. เป็นบุคคลทรงคุณค่าและมีคุณภาพ ได้อุทิศตนในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความ
เสียสละ โอบอ้อมอารี และห่วงใยในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ และมอบประกาศเกียรติคุณในเวทีการประชุม
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

  
 
๒. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยกย่องเจ้าหนา้ที่ที่ได้ทำคุณความดี 
ตามคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี “คนดี....สำคัญกว่าทุกสิ่ง” พุทธทาสภิกขุ สนับสนุนคนดี เชินชูคนดี สร้าง
สังคมดี  ตามที่  นายธนกฤษ สุวรรณกลาง พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ กลุ่ มงานส่ งเสริมสุขภาพ                 
สสจ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมเชิดชูคนดี สร้างสังคมสรุาษฎร์....สู่เมืองคนดี สมดั่งนามพระราชทานล้นเกล้ารัชกาล
ที่ ๖ ชมรมคนดี ศรีสาสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์ “ค้นหา 
ส่งเสริม เชิดชูคนดี” มาอย่างต่อเนื่อง และในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พบว่า นายธนกฤษ สุวรรณ
กลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้ให้การช่วยเหลือหญิงไทยวัย 
๒๐ ปีเศษ ที่เจ็บท้องคลอด ในขณะที่กำลังเดินทางไปโรงพยาบาล บนถนนสุราษฎร์ - นาสาร ได้รับแจ้งเมื่อ
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๕๐ น. ขณะที่นายธนกฤต สุวรรณกลาง ตำแหนง่พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
การ ขณะกำลังปฏิบัตภิารกิจส่วนตัว ณ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีชาวบ้าน
ตำบลทุ่งเตาใหม่ ขับรถมาจอดและว่ิงเข้ามาขอความช่วยเหลือให้ช่วยดูหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บท้องคลอด
อยู่บนท้ายรถกระบะที่นอนอยู่ เมื่อได้เข้าตรวจสอบและทำการประเมินอาการเบื้องต้นพบว่า เห็นส่วนนำเป็น
ศีรษะเด็กปรากฏให้เห็นแล้ว ซึ่งเป็นอาการที่กำลังจะคลอด ไม่สามารถเดินทางไปคลอดยังโรงพยาบาลบ้านนา
สารซึ่งใกล้ที่สุดได้ทันกาล จึงเข้าทำการช่วยคลอดตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษา ในเวลา ๑๗.๕๗ 
น. ทารกได้คลอดมีชีพ เป็นเพศหญิง แข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูก และได้ทำการประสานงานแผนกฉุกเฉิน



ให้รับทราบระหว่างการเดินทางส่งต่อโรงพยาบาลบ้านนาสารเพื่อให้แม่และลูกได้รับการดูแลช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

  
(9771) คนดี ศรีสาสขุสุราษฎร ์ปี 2565 - YouTube 

 
๓. กิจกรรมเชิดชูคนดีศรีกลุ่มงานและส่งเสริมกิจกรรม เก่ง ดี มีสุข ผูกพันองค์กร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนดำเนินการส่งเสริมและเชิดชูคนดีของหน่วยงาน และส่งเสริม
กิจกรรม เก่ง ดี มีสุข ผูกพันองค์กร ในแต่ละเดือนโดยให้แต่ละกลุ่มงานผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัด
กิจกรรม (กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเชิดชูคนดี กิจกรรมคล้ายวันเกิดของแต่ละเดือน และผู้บริหารพบปะ
เจ้าหน้าที่) 

  

  
เก่ง ดี มีสุข และผูกพันองค์กร ประจำเดอืนกันยายน ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yc8LiqWMRRM


  

  
เก่ง ดี มีสุข และผูกพันองค์กร ประจำเดอืนตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

  

  
  

เก่ง ดี มีสุข และผูกพันองค์กร ประจำเดอืนธันวาคม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 



  

  
เก่ง ดี มีสุข และผูกพันองค์กร ประจำเดอืนมกราคม ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
๔. ในวันที่  ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธง
ชาติ ร้องเพลงชาติไทยและประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai 
National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ลานหน้าเสาธงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  



  
 
๕. ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  เป็นประธานถวายพุ่มผ้าป่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีชักพระ 
ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยอดเงินถวายพุ่มผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 
๑๗,๐๔๐.๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) 

  

  
 
๖. สืบสานประเพณี ทอดกฐินประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในแต่ละปี สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุสุราษฎร์ธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินประจำปี 
โดยหมุนเปลี่ยนแต่ละอำเภอในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วันกลางใหม่ ในวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด โดยมีเครือข่ายสาธารณสุขในจังหวัด 



  

  

  
 
๗. จิตอาสา (เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
- ในวันที่ 13 ต.ค. 2565)  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่จัดข้ึน  ณ วัดสมหวัง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีจิต
อาสาพระราชทาน ข้าราชการ  ผู้นำท้องที่ ท้องถ่ิน  และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงกัน  ซึ่งล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง 
สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน โดยในวันน้ี ได้ร่วมกันพัฒนา  ทำความสะอาด  โดยรอบวัดสมหวังและบริเวณใกล้เคียง  และกิจกรรมจิต
อาสาให้บริการ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ภายใต้การนำของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และ



วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ออกหน่วยให้บริการซ่อมยานพาหนะ  เครื่องจักรกลการเกษตร  
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  และบริการตัดผม ฟรี อีกด้วย. 

  

  
 
- ในวันที่  ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา
พระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ  รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิต
อาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ า 
ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรยีง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า กิจกรรมในครั้ง
นี้ จัดข้ึนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ/พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุก
หมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย์     และประชาชน และสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการ
ปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  และประชาชน สนองพระมหา
กรุณาธิคุณ ตลอดไป   สำหรับพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 ได้เสด็จออกผนวชเป็นเวลา 
27 พรรษา ระหว่างทรงอยู่ในสมณเพศ ได้สนพระราชหฤทัยศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน ทรงเป็นเจ้านาย
พระองค์แรกที่ปรากฏในพงศาวดารว่า ได้เป็นเปรียญ ได้ทรงทำนุบำรุง และบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอย่างมาก
ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ วัด ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ  ตลอดจนได้ทรงนำพิธีทางพุทธศาสนาเข้ามา



เกี่ยวข้องในการพระราชพิธีต่าง ๆ  ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาวิชาการแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวิทยาการสมัยใหม่ของอารยชาติตะวันตก มาตั้งแต่ครั้งทรง
ผนวช ทรงศึกษาภาษาอังกฤษ บาลี สันสกฤต คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการเมือง เมื่อเสด็จข้ึนครองราชย์ 
ทรงมีพระบรมราโชบายในการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ทรงเปิดประเทศให้สามารถมั่นคงดำรงเอกราชอยู่
ได้ในภาวะที่อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกเริ่มแผ่เข้าสูภู่มิภาคตะวันออก ได้ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติ
ตะวันตก โดยยึดหลักการประนีประนอมด้วยวิถีทางการทูต ได้ทรงทำสัญญาทางไมตรีและการค้าในลักษณะ
ใหม่ กับอังกฤษเป็นชาติแรก คือ สนธิสัญญาเบาริ่ง เมื่อพุทธศักราช 2398 กับชาติอื่น ๆ และในเวลาต่อมา ใน
ด้านการศึกษาศิลปวิทยา ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน รวมทั้งทางด้าน ดาราศาสตร์ กล่าวได้ว่าเทียบเท่า
นักดาราศาสตร์สากล ทรงสามารถคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวง ในพุทธศักราช 2411 ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
เป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์นานาชาติ. 

  

  
 
- สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการเกษตรช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม                    
    ในวันที่ 23 ต.ค. 2565 เวลา13.00น. นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานใน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ที่จัดข้ึน  ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ  ผู้นำท้องที่ ท้องถ่ิน  และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน  
โดยกิจกรรมในวันน้ี มีการพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี  พร้อมแจกขนมให้แก่ผู้ที่รอโดยสาร
ด้วยรถไฟไปยังจุดหมายปลายทาง เพื่อเปน็การย้อนรำลกึในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรง



ริเริ่มและเป็นผู้ให้กำเนิดการคมนาคมทางบกระบบราง เส้นทาง “รถไฟ” ภายในประเทศ นำความรุ่งเรืองมาสู่
ชาติบ้านเมืองอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ใช้มาจนมาถึงทุกวันน้ี 

  

  
 
 
 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบล
คลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
คลองบ่อนก และกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
  

  



  
   

สจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระธาตุศรี     
สุราษฎร์ เขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะ 
ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยส่วนราชการ และจิตอาสา
พระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

  

  
 
 
๘. งานราชพิธีต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขเข้าร่วมทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และอื่นๆ 
- ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอรรจน์กร สมเกียรติกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด     
สรุาษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนาย



วิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้
ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
           เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 
พระองค์ได้ทรงงาน และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร พระองค์ทรง
ก่อตั้งโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งยั งได้
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้
ความรู้ และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

  

  
 
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี  ตามโครงการแสงนำใจไทย เดินว่ิงปั่น ป้องกันอัมพาต 
ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนห่างไกลโรค ภายใต้คอนเซป “แผ่นดินไทย ไร้ 
Stroke” 
        ในวันที่ 22 ต.ค. 2565)เวลา 15.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้างสหไทย สุราษฎร์ธานี  ตามโครงการแสงนำใจไทย ทั้งชาติ เดิน  ว่ิง ปั่น 
ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ พยาบาล จิตอาสา ผู้บริหารห้างสหไทย สุราษฎร์ธานี ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 



  

  
 
 สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 46 ปี พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต วันนี้(16 ก.พ.66)  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นประธานในพิธีประกาศสดุดีวีรกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 46 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต  ที่จัดข้ึน ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต  โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี  โดยหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต  ธิดาพระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต  ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดฯนำโดย นพ.
สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ  และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พ่อค้า ประชาชน  และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 

  



  

  
 
 
๙. การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- ชาวสุราษฎร์ฯ กว่า 2 พันคน รวมใจ สู่เป้าหมาย “แผ่นดินไทยไร้ STROKE” เดิน-ว่ิง-ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้ง
ที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ  ตามโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติฯ  
     ในวันที่  30 ต.ค 2565 เวลา 05.30 น ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายวิชวุทย์   จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต
ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ โดยมี นพ.จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐภาค ภาคเอกชน
ประชาชน และนักว่ิงเข้าร่วมกว่า 2,000 คน 
        โดยพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดกรวยถวายราช
สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
กล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และรับฟังการกล่าวรายงาน ตามด้วยการอบอุ่น
ร่างกาย (warm up) และประธานได้ปล่อยขบวนด้วยแตรลม สำหรับการว่ิงครั้งนี้มี  2  แบบ คือ check in 
SuperMini 14 กิโลเมตร และ Fun Run 5  กิโลเมตร รวมทั้งการปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร ด้วย ซึ่งทุกคนที่
เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน 
      โครงการแสงนำไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 



  

  

  

  
 
๑๐. ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖ 
 สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมในการ
ตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ในองค์กร  
๑๑. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร 
 ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการกิจกรรมกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการกิจกรรมสร้าง



สามัคคีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการออกกำลังกาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสรมิการออกกำลังกายให้กับบุคลากรทุกกลุ่มวัยและ
มีความรู้รอบด้านกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข 

  

  

  

  



  
 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพดำเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ๑๓ สัปดาห์ ๑๓ ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี เป้าหมายดำเนินกิจกรรมในชุมชนนำร่อง ๑๓๐ ชุมชน 
(ชุมชนละ ๓๐ คน) โดย สสจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้คัดเลือกอาสาสมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 
จำนวน ๕๒ คน 

  

 

 

  
 
๑๒. ส่งเสริมคนดสีมัชชาคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพ่ือสังคม 

 เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจั งหวัด       
สุราษฎร์ธานี ในเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมเครือข่ายทาง
สังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามของ “คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่าย
สาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม” โดยมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน



คณะทำงานเครือข่าย และนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นรองประธาน
ในการขับเคลื่อนเครือข่าย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุข
อำเภอร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิชาการท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี   ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัคร โดยมีกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยได้
กำหนดชื่อธนาคารคนดี ศรีสาธารณสุข เครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม ในการส่งเสริมให้
มีการคัดเลือกคนดีตามคุณธรรมหลักของชาติ ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เข้ามา
อยู่ในธนาคารคนดีของเครือข่ายฯ และเสริมสร้างคนดีในสังคม โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
จำนวน ๒๗ หน่วยงาน จำนวน ๑๑๙ ราย โดยมีผู้บริหารหน่วยงานเข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อนำไปมอบต่อใน
หน่วยงานเพื่อยกย่องและเชิดชูคนดีในหน่วยงาน  

  

  

  
 
๑๓. การแต่งกายตามวัฒนธรรมองค์กร 



 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการข้อสั่งการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการรณรงค์
การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยประจำถ่ิน โดยขอเชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรทุกสังกัดแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าลายราชวัตรโคม ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัปดาห์ละ 
๑ วัน ตามที่หน่วยงานพิจารณา 

  

 

 

  
 
๑๔. สนับสนุน ส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรด้วย ITA 
 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายในส่วนของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
  

กิจกรรมแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน โดยขอความร่วมมือหน่วยงานทุกหน่วยงานในการดำเนินการสำรวจผ่านช่องทาง Line 
Application เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับรู้ของการปราบปรามการฟอกเงิน  



  
  
 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กำหนดการอบรมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการลูกจ้างช่ัวคราว และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การอบรมระบบการประชุม VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Team 
โดยแต่ละกลุ่มงานแจ้งเข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

  



  

  
 
๑๕. เขา้วัดทำบญุประเพณีในวันปีใหมไ่ทย ๒๕๖๖ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานเข้าวัดทำบุญตักบาตรและถวายอาหารเพลแด่
พระสงฆ์ เนื่องในประเพณีวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดกลางใหม่ อำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมสีมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทกุกลุ่มงานจำนวน ๒๒๐ คน และมีการประกวดการ
แต่งกายชุดไทยของแต่ละกลุ่มงานเพือ่สง่เสรมิการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามเทศกาลและประเพณีที่สำคัญของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  



  

  

  
 
๑๖. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนงานบริหาร สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือสนับสนุนการบริการสขุภาพ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ  

  



  

  
โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางการบรหิาร  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมขนอม ซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
 

  

  



  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อสนับสนุนงานบรกิารสุขภาพ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบอ่แสน วินล่ารสีอรท์ แอนด์ สปา อ.ทบัปุด จ.พังงา  
 
๑๗. ตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ท่ีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแกเ่จ้าหน้าที่ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

  

  
 


