
                                บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์                              1 

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๔๐๘                                           วนัที ่ @@   มีนาคม   ๒๕๖๔       

เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมรม ชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  1    

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                      เรื่องเดมิ 

                      โรงพยาบาลพิชัย จะเตรีมหลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี๒๕๖๔ ซึง่ใน EB ๒๓ โดยให้หน่วยงานมีการร่วมกลุม่ของบุคลากรใน
หน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG” โดยให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการหรืออนมุัติให้น าไปเผยแพร่หรือ
ช่องทางอื่น 

                     ข้อพิจารณา 

                     เพื่อป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ ในภาคราชการ และเสริมสร้างประสิทธิภายในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตน าข้อมูลชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย แนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม รายช่ือสมาชิก และกจิกรรมของชมรม ข้ึนเผยแพร่ข้อมูลต่อธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 
เพื่อใหส้ารณชนใหร้ับทราบต่อไป 

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

                                                                   (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

 

                                                                    
 
                                                               (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Evidence  Based   Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB ๒๓ ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
 

1. นายทศนาถ   อ าพนนวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี   ภูริสัตย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชลธิชา  เริ่มศริิประเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายวุฒิเนตร  โกฎิแสง  เภสัชกรช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
5. นายภพบดี   พรหมน้อย  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
6. นายอานนท์   ทองแย้ม  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน กรรมการ 
7. นางภิญญาพัชญ์  ทรัพย์มีดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวมลทิรา  ยี่อิน  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
9. นางสุวา   เกิดคุ้ม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10. นางอ าพร  ท าทูล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางสุนันท์   เส็งตระกลู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
12. นางพรรณี   ยาท้วม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
13. นางวิภาพร   พานิชรุ่งโรจน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
14. นางภิรมย์   ค าสวน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
15. นางโยษิตา   อยู่เจริญกจิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
16. นางสาวธนกร ยังอุ่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
17. นางปัญญา   นุ่มมีชัย   นักโภชนาการช านาญงาน   กรรมการ 
18. นางสาวมณพัช  ช่ืนเจรญิ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
19. นายณรงค์   พิมพา  นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ กรรมการ 
20. นางสาวสุมาพร  แซ่คู  นักวิชาการพัสด ุ   กรรมการ 
21. นางสาวจันทรจ์ิรา  เปลี่ยนอ ารงุ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ 

          ๒๒.นางสาวจรรยาพร      ใจค า  นักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
                                                                   (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชยั 

 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๑๒    มีนาคม   ๒๕๖๔ 
หัวข้อ       EB ๒๓ หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG  โรงพยาบาล
พิชัย” 
รายละเอียดข้อมลู(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)                

๑. หลักฐานการร่วมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย” 
ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
               ๒. แนวทางการด าเนินกิจกรรม ของชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
               ๓. รายช่ือสมาชิกของชมรถ STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
               4. กิจกรรมด าเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย ที่มีความต่อเนื่อง 
Link ภายนอก    ๑ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                        http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหต ุ
        หลักฐานประกอบ EB ๒๓ 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.. ๑๒...เดือน...มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...              วันที่.....๑๒......เดือน.....มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔....  
      
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่.....๑๒.....เดือน......มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔.... 

 

http://www.pichaihos.com/


 


