บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร ๐-๕๓๖๑–8080-2
ที่ มส ๐๐๓3.๓๐๑/1684
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖5
เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริม คุ ณ ธรรมจริยธรรมของชมรมจริย ธรรม ของโรงพยาบาลสบเมย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย
เรื่องเดิม
ด้ ว ย สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ขอให้ ห น่ ว ยงานจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารการ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2566 และตาม MOIT 15 กำหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการและส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของโรงพยาบาลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖6
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือนำส่งที่เรียนเสนอมา
พร้อมนี้ และขออนุญาตได้นำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

(นายเจษฎา ต้อนรับ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายพิทยา หล้าวงค์)
อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย

แ
คำสั่งโรงพยาบาลสบเมย
ที่ 27 / ๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสบเมย
***************
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่ งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่ อให้ ทุก หน่ว ยงานใช้เป็ น กรอบและทิ ศทางในการปฏิบั ติ การ
ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมของทุก หน่ ว ยงาน และกระทรวงสาธารณสุ ข จัด ทำแผนปฏิ บัติ ราชการด้ านการส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่ อนคุณ ธรรมจริยธรรมของ โรงพยาบาลสบเมย เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ งแต่ ง ตั้ งคณะทำงานขั บ เคลื่ อ นชมรมจริ ย ธรรม ของโรงพยาบาลสบเมย
ดังต่อไปนี้
คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสบเมย ประกอบด้วย
1.นายพิทยา
หล้าวงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย
ประธานกรรมการ
2.นายอรรจน์
สุขเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
รองประธานกรรมการ
3.นายเจษฎา
ทองนพคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กรรมการ
4.นายอาทิตย์
จิรพงศธรกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
กรรมการ
5.นางอนงค์
แปงมูล
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
กรรมการ
6.นางเอี่ยม
สุวรรณสังข์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
7.นางศุภาพิชญ์
ตาคำ
หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฯ
กรรมการ
8.นายสมชาติ
ชุมนุมอาสา
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
กรรมการ
9.นางสาวยศยา
จุฬาลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
กรรมการ
10.นางศรุตยา
กาญจนะอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
11.น.ส.เสาวลักษณ์
กันทะเนตร
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
กรรมการ
12.นางสายสุนีย์
กุลศิริ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด
กรรมการ
13.นายบุญมา
โชติสกุลเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กรรมการ
14.นางจิรัชญ์ยา
คำเอ้ย
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กรรมการ
15.นางอุมาภรณ์
มาละวิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กรรมการ
16.นางพุทธมาศ
ใจชุ่ม
หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง
กรรมการ
17.นายธีรวัฒน์
แสนมังกาละ นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
17.นายเจษฎา
ต้อนรับ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
/ บทบาทหน้าที่ . . .

-2บทบาทหน้าที่
2.1 ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงานกับเป้าหมาย การดำเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
2.2 จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการขับเคลื่อน
แผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมของชมรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2.3 ดำเนิ น การนำข้อมูล ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลั กของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด
2.4 ดำเนิน การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ ธรรมของชมรมจริยธรรม และ
รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด
2.5 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕6๕

(นายพิทยา หล้าวงค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย

