














 

 

 
ค ำสั่ง โรงพยำบำลพิชัย 

ที ่ ๒๔๔/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยำบำลพิชัย 

………………….…………….. 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทสงเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพิชัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพิชัย โดยมี
องค์ประกอบหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ประธานคณะท างาน 
๑.๒ นายภพบดี  พรหมน้อย นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รองประธานคณะท างาน 
๑.๓ นางสาวณัฎชาวดีพร บุญเกิด  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
๑.๔ นางประภา  นุชกล่ า  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  คณะท างาน  
๑.๕ นาวสาวศรสีอางค ์ ม่วงสะอาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
๑.๖ นางปัญญา  นุ่มมีชัย  โภชนากรช านาญงาน  คณะท างาน 
๑.๗ นางนวรตัน ์  มีใจดี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๑.๘ นางสาวนิภาพร ไกรม ี  พยาบาลวิชาชีพ   คณะท างาน  
๑.๙ นางวิภาพร  พานิชรุ่งโรจน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๑๐. นางสุนันท์  เส็งตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
๑๑. นางภญิญาพัชญ ์ ทรัพย์มีดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๑๒.นางสาวมลธริา  ยี่อิน  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  คณะท างาน  
๑๓. นางสาวกิตตยิา สมวานิช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
๑๔. นางสาวชลธิชา  เชื้อต่าย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๑๕.นางสุกานดา  รังษ ี  เภสัชกรปฏิบัติการ   คณะท างาน  
๑๖.นางสาวภริมย ์  ค าสวน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  
๑๗.นางอัมพรรัตน ์  บัวนุช  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ คณะท างาน  
๑๘.นางสาวมณพัช  ช่ืนเจริญ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ คณะท างาน  



๑๙.นายอานนท ์  ทองแย้ม  เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติช านาญการ  คณะท างาน  
๒๐. นายณรงค์  พิมพา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน  
๒๑. นางฐิติกานต์  แป้นจุ้ย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ 

๒๒. นางสาวอรัญญา ค าพึ่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางสาวอรอุมา คิสาลัง  พนักงานเก็บเอกสาร คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางสางลักษมี  เกตุเที่ยง  เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. หน้าที่และอ านาจ 
๒.๑ ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงานกับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยาย
ระยะเวลาบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒.๒ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย.และ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

๒.๓ ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ
ด าเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

๒.๔ ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๕   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔       
 
 
 

                                                                   (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี    1๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖4 
หัวข้อ:  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

2. แผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหตุ :        
                     หลักฐานประกอบ MOIT ๑๖ 
 
                   
                  ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..1๖..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....          วันที่….1๖..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔... 

                                      
                                        ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                            
 
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
                                      วันที่.... 1๖..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔... 
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