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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานควบคูมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. o ๔๕๖๓! ๗๐๑๔ 

ที ^..0..0.9.๓.๒^๓๐ต./1ธ®^ต............................  วันที ่.๑๒ธันวาคม๒๔๖๓
('วอิง .'ขออ.^.ญ.า!ฤ.^ดทั่งชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ขออนุญาตนำข้อมลการ 

ดำเนินงานของชมรม ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ท.ต. ๒๔๖๑- 
พ.ศ. ๒๔๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๔ ป ีข้างหน้าไว้ว่า หาก 
ยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนข0งสังคมไทยในการนำไปปฏิบัดิสุริงทรุะชาชน'[ทยจะ 

มีความดืนตัวต่อการทุจริตมากขึน มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบข0งการทุจริตที่ม ี
ต่อประเทศมากขึ้น

ในการนี้เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาสังคม ประชาชน ต้อง 

ให้ความสำคัญอย่างแท้จริง กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกฐบหลักการต0่ต้าน 
การทุจริตอืนๆ เพือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงริเริมก่อตังชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาล 
ศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้ 
บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค,์ย่อย ดังน้ี 

๑. เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร
๒. ส่งเสริมให้กลุ่ม ให้เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีดวาม 

โปร่งใสและเป็นธรรม

๓. เพื่อปลูกผ้เงจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต งานควบคุมภายใน จึงขออนุญาต จัดตั้ง 

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยมีคณะกรรมการชมรม ดังน้ี
๑.นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประธานชมรม
๒. นายธนาคม เสนา ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
๓.นางสาวทิพวัน ไชยะเดชะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔.นางคิริภา ภ,ูสอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๔.นายปรีชา อินรัสพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ
๖.นางปรัชญาน ีคำเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๗.นายธีระภัทร ์แสนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
๘.นางอารีจิตร นฤมิตกริ่มกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๙.นางรัตติยา สะโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๐.นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๑. นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๒.นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๓.นางฉัตร6ทริกา ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๔. นายปรีชา บุตรลาด จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน กรรมการ

/๑๔. นางสาวจรัญญา ....



ร)๕. นางสาวจรัญญา ระเมิ้ด นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กรรมการ
๑๖. นายสมพงษ์ ธรรมประดิษฐ ์ นายช่างเทคนิค กรรมการ
๑๗ นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคการแพทย ์ กรรมการและ เลขานุการ
๑๘. นางพันเดา สายทอง นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางสาวจินตนา เทียนทอง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งขมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ และอนุญาตนำข้อมูลการดำเนินงานชมรมข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ขฏงโรงพยาบาลเพื่ฐ 

ประชาสัมพันธ์ต่อไอ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

งานควบคุมภายใน

เห็นชอบ และอนุมัติ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง ชมรม STRONG เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน

ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ในนามชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้แสดงออกถึง 

ความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน อยู่ภายใต้ความมีคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน 
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี โดยการกระทำใดๆนั้น สามารถตรวจสอบ 

และช้ีแจงได้

เพื่อให้การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 
ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๔ เป็นไปตามวัตถุประสงค ์จึงได้จัดตั้งกลุ่มชมรมดังกล่าว 
เพื่อดำเนินกิจกรรมของเจ้าหน้าที ่และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแกไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลศรีรัตนะจะดำเนินการ ดังนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายพพนาถ หาญเจริญพิพัฒนิ)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขฏงหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2564 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในศังๆต^ๅนัฤงาบ-ตกระหรวง?(ๅธารณสขุ

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี : .12 ธันวาคม 2563.
หัวข้อ : การดำเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ป ี2564

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

การดำเนินงานของขมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ป ี2564

Link ภายนอก : wvvw.sirattanahospital.go.th 
หมายเหตุ :.......................................

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 
(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ร-'«=» 6)

วันที่.12..เดือน.. ธันวาคม...พ.ศ.2563
ผ้รับผิดขอบ งานควบคุมภายในบ ่ ^..พ0~

วันที่.12..เดือน.. ธันวาคม...พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

พันเดา สายทอง

(นางฟันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่.12..เดือน.. ธันวาคม...พ.ศ.2563


