
 
 
 

 

 

  

คำสั่งโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

                                                       ที่   ๖๑  /๒๕๖๔   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ 

    เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
 ..................................................................       

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม              
โดยบูรณาการ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 
กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักที่เสนอแผนแม่บทดังกล่าว มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นแบบอย่างใน
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นองค์กรคุณธรรม โดยอาศัยพลัง
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
๔ ประการ คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
              เพื่อให้การบรรลุวัตถุประสงค์ และสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ                  
จึงได้ทำกิจกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานประกอบด้วย 
           ๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
 ๑.๑ นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                ๑.๒ น.ส.กฤติกาพร  ใยโนนตาด       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
                ๑.๓ นายธนวรทิธิ์   จำเนียรกาล       ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
                ๑.๔ น.ส.สมหทยั  เอ้ือใจ                จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ 
                ๑.๕ นายจิตติ    คำสุทธี                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖ น.ส.สุรางค์  อภัยฤทธิรงค์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        กรรมการและ 
                                                                                                      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
        มีหน้าที ่ 
                ๑) พิจารณาอนุมัติคุณธรรมเป้าหมายและกำหนดทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 
                ๒) ติดตามชื่นชมการดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกกลุ่ม/ฝ่าย 
                ๓) ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                ๔) สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้เลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
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2. คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย  
    2.1 คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง” และ “ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน                 
ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” 
ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๑ น.ส.กฤติกาพร  ใยโนนตาด     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                ๒.๑.๒ น.ส.นุจร ี  หวังฟังกลาง เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ    
 ๒.๑.๓  นางมลิสา  บ่วงรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 ๒.๑.๔ นายกิตติศักดิ์  ติณจินดา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๒.๑.๕ น.ส.น้ำฝน  พลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 ๒.๑.๖  นางรัชนก   ทวีรัตน์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ 
 ๒.๑.๗  น.ส.เกียรติสุดา    บุญเพิ่มสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน กรรมการ 
 ๒.๑.๘ นางสาวพิกุล  สีหะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑.๙ นางสาวอัชราภร  การกระสัง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑.๑๐ น.ส.ณัฐริกา   สุริวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1)  เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง” และ “ส่งเสริม  
   สนับสนุน และดำเนินงานด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
   และรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” 
  ๒)  ประชาสัมพันธ์ และ สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง”  
   และ“ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ 
   พระมหากษัตริย์ และรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” 
  ๓)  ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  ๔)  ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ 
  ๕)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2.๒ คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย” ประกอบด้วย 
 ๒.๒.๑  น.ส.สมหทัย  เอื้อใจ             จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน ประธานกรรมการ 
                ๒.๒.๒ น.ส.ธนภรณ์  บุญญา เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ    
 ๒.๒.๓  น.ส.กชพรรณ  พูลเพิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 ๒.๒.๔  นางพิมพ์อุมา  ภู่เทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 ๒.๒.๕ น.ส.ทับทิม   ศรีคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒.๖ นางเสาวลักษณ์   อาจสามารถ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานกรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1)  เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย”  
  ๒)  ประชาสัมพันธ์ และ สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย”  
  ๓)  ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  ๔)  ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ 
  ๕)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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    2.๓ คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต” ประกอบด้วย 
 ๒.๓.๑  นายธนวริทธิ์   จำเนียรกาล    ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  ประธานกรรมการ 
                ๒.๓.๒ น.ส.ธนภรณ์  บุญญา เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ    
 ๒.๓.๓  นางสมเกตน์  เนตรแสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 ๒.๓.๔ นายพีระ  ทองปั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
 ๒.๒.๕ นางพนิดา   มากนุษย์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒.๖  น.ส.ฐิปน ี   นามรินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1)  เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต”  
  ๒)  ประชาสัมพันธ์ และ สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต”  
  ๓)  ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  ๔)  ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ 
  ๕)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2.๔ คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา” ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑  น.ส.สุรางค์  อภัยฤทธิรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ 
 ๒.๔.๒  นางมลิสา  บ่วงรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
 ๒.๔.๓  น.ส.ศจีวรรณ   ทิพย์รักษ์ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ๒.๔.๔ นางศรัณย์ภัทร   ศุภมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
 ๒.๔.๕  น.ส.ณัชกานต์   อินต๊ะรินทร์    นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๔.๖ น.ส.หนึ่งฤทัย  ทองมาตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1)  เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา”  
  ๒)  ประชาสัมพันธ์ และ สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา”  
  ๓)  ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  ๔)  ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ 
  ๕)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.๕ คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย/ตรงต่อเวลา” และส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 
 ๒.๕.๑  น.ส.อภัสศร  ฟองอ่อน  ประธานกรรมการ 
                ๒.๕.๒ นายมานิตย์  ชิดชัยภูมิ  รองประธานกรรมการ 
                ๒.๕.๓ นางดวงฤดี  เขื่อนเพชร  กรรมการ 
                ๒.๕.๔. น.ส.นิภาภัทร   ยศรุ่งเรือง  กรรมการ 
 ๒.๕.๕  นางศิริวรรณ   โสภาพิมลพักตร์  กรรมการ 
 ๒.๕.๖    นางสาวสุดารัตน์   สนิทเชือ่         กรรมการ 
 ๒.๕.๗    น.ส.วรรณเทียม  บุญใบ        กรรมการ 
 ๒.๕.๘  น.ส.สรารัตน์   เบ้าล ี  กรรมการ 
 ๒.๕.๙  นายไสว    ปามุทา  กรรมการ 
 ๒.๕.๑๐ น.ส.พราวนภา   พลแสน  กรรมการ 
 ๒.๕.๑๑ นางรุ่งทิวา   สรวงชัยภูม ิ  กรรมการ 
 ๒.๕.๑๒  นางสุภาพ   จิ๋วเภา  กรรมการ 
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 ๒.๕.๑๓  นายวัชรากร   โสภาพิมลพักตร์   กรรมการ 
 ๒.๕.๑๔  นางสายใจ   ใหญ่รักษ์   กรรมการ 
 ๒.๕.๑๕  นายลิขิต  โสภาพิมลพักตร์   กรรมการ 
 ๒.๕.๑๖  น.ส.ปิยะนันต์  ฝาชัยภูม ิ   กรรมการ 
                ๒.๕.๑๗  น.ส.ภาลินี  ตอพล         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๕.๑๘  น.ส.ยวุดี   วิเศษแสง       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1) เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย/ตรงต่อเวลา” 
 2) ประชาสัมพันธ์ และสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “วินัย/ตรงต่อเวลา” 
 3) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 4) ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืนๆ 
 5) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ                                
 2.๖ คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต/สะอาด” และส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 
 2.๖.๑  นางพลจุรี  เปาะศิริ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ 
                2.๖.๒ น.ส.กชพรรณ  พูลเพ่ิม    กรรมการ 
                2.๖.๓ น.ส.สุภาณี    แสดงคุณ    กรรมการ 
 2.๖.๔  นางสุวรรณา  อารมณ์             กรรมการ 
                2.๖.๕ นางสาวศิรินภา   อุสิงห์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               กรรมการและเลขานุการ 
 2.๖.๖ น.ส.อุมาริน   สวสัดิ์นะที            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1) เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต/สะอาด” 
 2) ประชาสัมพันธ์ และสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “สุจริต/สะอาด” 
 3) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 4) ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืนๆ 
 5) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2.๗ คณะทำงานฝ่ายขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา/สามัคค”ี และส่งเสริม สนับสนุน และ
ดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วย 
 2.๗.๑  นายวรพล  เพียรจิตเลิศขจร  ประธานกรรมการ 
                2.๗.๒ น.ส.สุภาพร  บุญช่วย  กรรมการ 
 2.๗.๓  น.ส.นรินทร์พร  พลพิกุลธรรม           กรรมการ 
                2.๗.๔ นางปัฐมาภรณ์   สีเสน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1) เสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา/สามัคคี” 
 2) ประชาสัมพันธ์ และสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “จิตอาสา/สามัคคี” 
 3) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 4) ร่วมเสนอแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมเป้าหมายอ่ืนๆ 
 5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 

 
 



 
-๕– 

 
3.  คณะทำงานฝ่ายจัดทำแผนงานส่งเสริมคุณธรรม และติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางสาวกฤติกาพร  ใยโนนตาด          ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางพิมพ์อุมา  ภู่เทศ  กรรมการ 
 ๓.๓ นางมลิสา  บ่วงรักษ์  กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวปานจิตร  หมอกชัย  กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวณัชกานต์   อินต๊ะรินทร์        กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวพนิดา   มากนุษย์                กรรมการและเลขานุการ      
 ๓.๗ นายจิตติ    คำสุทธ ี                  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1) ประสานแผนงานคุณธรรม (ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ) ของกลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือจัดทำ 
     แผนงานคุณธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

2) นำเสนอสิ่งที่น่าชื่นชมจากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และประสานงานถอดบทเรียนการ 
 ขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่ม/ฝ่าย และรวบรวมเป็นการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

 3) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายวิชิต   รุ่งพุทธิกุล  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ  กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวอภัสศร  ฟองอ่อน  กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวอุมาริน   สวัสดิน์ะที  กรรมการ 
 ๔.๕ นางพลจุรี   เปาะศิริ  กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวภาลินี   ตอพล  กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาวนภัสกร  ศิริกริชสีมา  กรรมการ 
 ๔.๘ นางสาวสุรางค์   อภัยฤทธิรงค์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๙ นายวรพล  เพียรจิตเลิศขจร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1) พิจารณาคัดเลือกบุคลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 
          2) ดำเนินการประกาศยกย่องบุคคลคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือก 
          3) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่    ๑๕    เดอืน  ธันวาคม พุทธศักราช 256๓ 
 
 
                                                                            

   (นายวิชิต   รุ่งพุทธิกุล) 
                                                         ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   รักษาการในตำแหน่ง 

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 


