
  
 

 
                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสิรินธร   อำเภอสิรินธร   จังหวดัอุบลราชธานี    โทร. 0-4536-6311 
ที่  อบ. 0032.001.25/1803                                          วันที่    1    มีนาคม   2564 
เรื่อง    ขออนุญาตให้เผยแพร่ชมรมจริยธรรม “สิรินธร STRONG” ได้ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ 
ให้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร                                               
 
      เรื่องเดมิ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้   

  ข้อพิจารณา 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร ขออนญุาตเผยแพร่ชมรมจริยธรรม “สิรินธร 
STRONG” ได้ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔    บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร   
    

           
 

                                         (นางสาวราตรี    จันทาโสม)  
                                                  นักวิชาการพัสดุ     

 
 

                               อนญุาต                                      (นายณรงค์ชัย    วรรณโคตร)                                                 
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                   
               

                       ( นายวรุตม์     เกตุสิริ) 
          นายแพทย์ชำนาญการ   รักษาการในตำแหน่ง  
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

 

 

 

 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสิรินธร  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  1  มีนาคม  2564 
หัวข้อ : ชมรมจริยธรรม “สิรินธร STRONG” ได้ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้ต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ชมรมจริยธรรม “สิรินธร STRONG” ได้ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้ต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : ................................................................ ............................................................................... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
               (นายณรงค์ชัย  วรรณโคตร)  
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
       นักจัดการทั่วไปชำนาญการ    

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                     (นายวรุตม์   เกตุสิริ) 
      นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง               
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

 
 

ผู้รับผิดชอบการการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายวราวุธ   แสงกล้า) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่...................................................... 
 
 

 

 

  



 
 

ค าสั่งโรงพยาบาลสิริธร. 
ที ่   8 /๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  สิรินธร STRONG  ของโรงพยาบาลสิรินธร   
 
 ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

งานคุณธรรมโรงพยาบาลสิรินธร จึงได้ด าเนินการจัดตั้งชมรมขึ้น เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
และเพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี
เป้าหมายที่จะให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีจรรยาบรรณที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลงานบรรลุเป้าหมาย และให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มสติปัญญา ตลอดจนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ ใน การ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ ชมรม
จริยธรรมโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เห็น
ควร แตง่ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมชมรม สิริน
ธร STRONG ของ โรงพยาบาลสิรินธร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ และ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
          

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร   ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๓ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานทุกแห่ง    กรรมการ 
๑.๔ ประธานชมรมจริยธรรม สิรินธร STRONG  กรรมการและเลขาณุการ 
๑.๕ รองประธานชมรมจริยธรรม สิรินธร STRONG            กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ 

     หน้าที ่
       ๑. ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ 
      ๒. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการด าเนินงานพัฒนาชมรมจริยธรรมสิรินธร STRONG ในทุกด้าน 
            ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 
        ๓. เป็นที่ปรึกษา และแนะน าการด าเนินงานกรณีมีปัญหาและหรือมีข้อขัดข้องในการด าเนินงาน 

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
๒.๑. นายธนาวุฒิ  พรมดี          ประธานชมรมจริยธรรม 
๒.๒. นายนิเวส     พุ่มจันทร์           รองประธานชมรมจริยธรรม 
๒.๓. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธรทุกคน กรรมการ 
๒.๔. นางสาวพิมพ์สฐิดา  วรรณโคตร   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕. นางอุชณาพรรณ    นนท์ศิริ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 หน้าที ่ 
 ๑. ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  
        กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
        กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)  
 ๒.  จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สิรินธร STRONG   และด าเนินการ 
         ขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
        กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 
        ชมรมจริยธรรม   สิรินธร STRONG   ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

                   ๓. ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการ 
   จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

  ๔. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 

 ( นายวรุตม์  เกตุสิริ) 
นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 

สั่ง ณ วันที่  22  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






