
 

 
 

 
แบบฟอร์มที่ 1 

การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  

ที ่5 /๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจดัท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  

 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน  
และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตาม 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

ฉะนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเถินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตัง้คณะท างานจดัท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคณุธรรมของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 
โดยมีองค์ประกอบ หน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้

๑. องค์ประกอบ 
1.1 นายชุมพล   ดวงดีวงศ์                 สาธารณสุขอ าเภอเถิน  ประธาน 
1.2 นายประยูร  จันทร์ศักดิ์                ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเถิน รองประธาน 
1.3 นางธนิสา   สุวรรณเลิศ                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
1.4 นางชมพูนุช  แสงบุญเรือง         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
1.5 นายธนภัทร   อุ่ยเจริญ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างาน 
1.6 น.ส.อริศรา    สิทธิวงศ์                 นักวิชาการสาธารณสุข คณะท างานและเลขานุการ 
1.7 น.ส.กนกวรรณ  วังหอม                เจ้าหพนักงานการเงินและบัฐช ี  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. หน้าท่ีและอ านาจ 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  

กับท้ังกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) 
 2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน และด าเนินการขับเคลื่อน

แผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-
2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน 

 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน และด าเนินการจัดส่ง 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่  17  เดือน  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2564 
 
.  
 

(นายชุมพล ดวงดีวงศ์) 
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 



 

 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี   :  ๒๙  มกราคม  2564 
      หัวข ้อ         ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

                        ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน / ทีมน าส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 
 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
               ๒๙  มกราคม  2564                                              ๒๙  มกราคม  2564 
 
 

          วันที ่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                        วันที่ 4  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 
(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๒๙  มกราคม  2564 
  

 



 

 
 

 
 


