
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  
ที ่  5  / ๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุขจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่ทะ  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
     ๑.๑ นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ      ประธาน 
     1.2 นำงสำวบรรเจิดพร  หำญแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.3 นำงวิภำพร  สุภำ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.4 นำงอ ำไพ  ค ำภิธรรม  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.5 นำงสำยทิม  วงศ์หอม    เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส  คณะท างาน 
     1.6 นำงสอำด  นนท์นิติรัตน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.7 นำงสมคดิ  หน่อค ำ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส  คณะท างาน 
     1.8 นำยอุเทน  มะโนปัน  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส  คณะท างาน 
     1.9 นำงวิรัลยุพำ  วงศ์ปัญญำ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.10 นำงสำวแววใจ  ไชยชนะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.11 นำงอุไร  ภักศิลป์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       คณะท างาน 
     1.12 นำยบุญเรียม  อินน้อย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.13 นำยก ำพล  สำยปินตำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.14 นำยวรพล  ทองก่ิง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท างาน 
     1.15 นำงสำวสภุำ  ศรีรุง่เรือง      พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร       คณะท างาน 
     1.16 นำงสำวนภำมำส  พรมชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  คณะท างาน 
     1.17 นำงสุมล  เจตะภัย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท างานและเลขานุการการ 
     1.18 นำยนมัสกำร  ศรีเสน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการการ 
     1.19 นำงสำวเบญจวรรณ  กำวิล นักวิชำกำรสำธำรณสุข  คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการการ 
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๒. หน้าที่และอ านาจ 
       ๒.๑ ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
      ๒.๒ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที๑่ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  
 ๒.๓ ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 
 ๒.๔ ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  9  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 
                                               

                                                                                          

             (นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน ) 
                       สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2564 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

ชื่อหน่วยงำน :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี :  9  พฤศจิกำยน  2564 
หัวข้อ : ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
         ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
 
     Link ภำยนอก : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  www.maethahealth.com  
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นำงสุมล  เจตะภัย)                                         (นำยวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) 
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                 สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
                    9  พฤศจิกำยน  2564                                        9  พฤศจิกำยน  2564                                          
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                       (นำงสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                    9  พฤศจิกำยน  2564                                            
 

 

 

http://www.maethahealth.com/

