
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จังหวัดมหาสารคาม  โทร ๐-๔๓๗8-1045 

ที่  มค ๐๐๓3.๓๐๑/407                        วันที ่   14 พฤศจิกายน  2565  

เรื่อง  โปรดลงนามแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงยืน 
เรยีน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

  ตามที่ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

   ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงยืน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงยืน โดยมี
องค์ประกอบหน้าที่และอ านาจ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  
 

 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 
          (ปริญญา  สัญพึ่ง)  
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
( / )  อนุมัติ 
(   )  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก   
 

 
 
 
     (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 ค าสั่งโรงพยาบาลเชียงยืน 
                                                      ที ่104/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงยืน 
      

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงยืน โดยมี
องค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบ 

1.1 นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน  ประธาน 
1.2 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทุมขันธ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
1.3 นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
1.4 นางสาวปิยนุช สุขวิชัย ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
1.5 นายปิยะ  พลไกรษร  เภสัชกรช านาญการ   คณะท างาน 
1.6 นางสาวเสาวลักษณ์ พูลศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.7 นางยุพิน หิรัญพต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.8 นางอัจฉรา  วรรณชารี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.9 นางทพิานันท์  แดนสีแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.10 นางสาวณัฐพร  สายแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.11 นางนุสรา  ธนเหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.12 นางสุจิตรา  ยะวร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.13 นางสาวอารยา  ฉัตรธนะพานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
1.14 นายนรภัทร  ศรีชุม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
1.15 นายสมจิตร  ไชยพรม นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  คณะท างาน 
1.16 นายสุวัจชัย  ศรีละครดี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
1.17 นางสุพัฒนา  ทองมนต์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   คณะท างาน 

1.18 นางสาวบุหลัน… 



-2- 
1.18 นางสาวบุหลัน  อาสาสี นักโภชนาการปฏิบัติการ   คณะท างาน 
1.19 นางสาวนีรนาท  ดีอันกอง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  คณะท างาน 
1.20 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างานและ 

เลขานุการ 
1.21 นางสาวพรทิพย์  อนุวาลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
1.22 นางสาวรัชน ี ค าธะนี เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

๒. หน้าทีแ่ละอ านาจ 

 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
 2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเชียงยืนและด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริม 
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 -2566) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเชียงยืน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการ
รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 
 2.4 ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ทัง้นี้ ต้ังแตว่ันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
 รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  หน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน   
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 403 หมู่ที่ 5  ถนนแสงอาวุธ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 
ชื่อผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  โทรศัพท ์0819659891 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  222  คน  
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 222 คน 
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  10   โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2566 รวม  -  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  -  บาท 
• จากงบประมาณอ่ืนๆรวมทุกกิจกรรม จ านวน  -  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ร้อยละ 80 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
1 

(ต.ค.-
ธ.ค.65) 

ไตรมาส 
2 

(ม.ค.-
มี.ค.66) 

ไตรมาส 
3 

(เม.ย.-
มิ.ย.66) 

ไตรมาส
4  

(ก.ค.-
ก.ย.66) 

1.ปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือ
เป็นวันลา คนละ 7 วัน
ต่อปี 

จนท.ที่ไปปฏิบัติ
ธรรม ได้รับการ
แนะน าการมีสติ 
สมาธิในการ
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ 

จนท.ที่ไป
ปฏิบัติธรรม 
สามารถน า
แนวทางการมี
สติ สมาธิ มา
ใช้ในการ
ปฏิบัติ งาน
ร้อยละ 80 

 - / / / /  

2.ท าบุญในวันส าคัญ -จนท.มีความสุข 
-เ พื่ อ เ ทิ ด
พระบาทสมเด็ จ
พ ร ะ ป ร เม น ท ร
รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ 
ม หิ ศ ร ภู มิ พ ล
ราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศร

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ 

จนท.ร่วม
ท าบุญในวัน
ส าคัญ ร้อยละ 
80 
 

 - / / / /  

3.วันเกิดเจ้าหน้าที่ กก.คุณธรรม จนท.หน่วย
บริการได้เข้า
ร่วมร้อยละ 
100 

 - / / / /  



กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
1 

(ต.ค.-
ธ.ค.65) 

ไตรมาส 
2 

(ม.ค.-
มี.ค.66) 

ไตรมาส 
3 

(เม.ย.-
มิ.ย.66) 

ไตรมาส
4  

(ก.ค.-
ก.ย.66) 

4.วันส าคัญทางชาติ/
ศาสนา และประเพณี 
 
 
 

ราชวโรดม บรม
นาถบพิตร พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ร.10) 
พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
(ร.9 ) 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนา
ถ  พ ระบ รมราช
ชนนีพั นปี หลวง 
(ร.9)  
สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราช
ชนน ี(สมเด็จย่า) 

กก.คุณธรรม จนท.ได้ร่วม
ท าบุญในวัน
ส าคัญร้อยละ 
100 

 - / / / /  

5.วันพยาบาลและวัน
ทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ 
วันที่ ( 21 ต.ค.) 

องค์กร
พยาบาล/กลุ่ม
งานทันตกรรม 

จนท.หนว่ย
บริการได้เข้า
ร่วมร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - / / / /  



กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
1 

(ต.ค.-
ธ.ค.65) 

ไตรมาส 
2 

(ม.ค.-
มี.ค.66) 

ไตรมาส 
3 

(เม.ย.-
มิ.ย.66) 

ไตรมาส
4  

(ก.ค.-
ก.ย.66) 

6.กิจกรรมเกื้อกูลสังคม สังคมได้รับการ
บริการด้วย
หัวใจและจนท.
มีความสุข 

กก.คุณธรรม  จนท.
ตระหนักใน
หน้าที่และ
ข้อร้องเรียน
ลดลง 

- / / / /  

7.จิตอาสาความดี จนท.มีโอกาส
บริการด้วย
หัวใจไม่มีการ
บังคับ 

กก.คุณธรรม  จนท.มี
จิตส านึกที่ดใีน
งานสาธารณ 
ประโยชน์ ทั้ง
ในหมู่บ้าน วัด 
และโรงเรียน 

- / / / /  

8.กิจกรรมสวดมนต์ท า
สมาธิทุกวันพฤหัสฯ 

จนท.มีโอกาสได้
สะสมบุญ จิตใจ
สงบ 

นรภัทร, 
สิริวิภา 

หน่วยบริการ
ได้เข้าร่วมร้อย
ละ 20 

 - / / / /  

9.กิจกรรมชื่นชมคนดี จนท.มีก าลังใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

คุณสิริวิภา  จนท.มีขวัญ
และก าลังใจ
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- / / / /  



กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 
1 

(ต.ค.-
ธ.ค.65) 

ไตรมาส 
2 

(ม.ค.-
มี.ค.66) 

ไตรมาส 
3 

(เม.ย.-
มิ.ย.66) 

ไตรมาส
4  

(ก.ค.-
ก.ย.66) 

10. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในงาน 

จนท.ได้รับการ
พัฒนา
สมรรถนะให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ในงาน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ 

จนท.ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะให้มี
ความเชียว
ชาญในงาน
ร้อยละ 80 

 - / / / /  

 
 
 
 
         ลงช่ือ ว่าที่ร้อยตรี   เสนอแผน                                                                         ลงช่ือ.............................  ............ผู้เห็นชอบแผน 
                           (ปริญญา  สัญพึ่ง)                                                                                                  (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
เลขานุการชมรมจริยธรรม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย                                                                    ประธานชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          วันที่  14  เดือน พ.ย. พ.ศ. 2565                                                                                            วันที่  14  เดือน พ.ย. พ.ศ. 2565 


