
บนทกฃอความ
ส ว่น ราช ก าร  กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร. ๐๗๕-๒๐๕๖๑๕-๒๒ 
ท ตง ๐๐๓๒.๐๐๖./^) 9ก)(ร!, วน ท ร} พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการซมรมจริยธ,รรมวิถีพุทธวิถีธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม
ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่วนท่ีสุดท่ี สธ ๐๒๑๗/ว๒ 

๔๖๑๘ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดต้ังขมรม 
จริยธรรม หน่วยงานละ ๑ ซมรม โดยให้ซมรมฯกำหนดเปัาหมาย แผนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
และกจิกรรมของซมรม โดยกำหนดเปา้หมาย ปญ้หาทีอ่ยากแก ้ และความดทีีอ่ยากทำ กำหนดแผน 
การดำเนินงานต้านการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจริยธรรมในระยะเวลา ๑ ปงีบประมาณ ให้เป็นไปตามกลวิธี 
การประเมินองค์กร ขุมขน อำเภอและจังหวัดคณุธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ซาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ๙ ตัวข้ีวัด และเป็นไปตามแนวทางท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงกำหนด คือ 

๑.๑ ต้ังข่ือซมรมจริยธรรมประจำหน่วยงาน 
๑.๒ ดำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานขมรมจริยธรรม
๑.๓ แผนการดำเนินงานของขมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ น้ัน 

๒. ข้อเท็จจริง
เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นซมรมจรยิธรรมของสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั ดำเนบิการ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนชมรม 
จริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงึขอแตง่ตัง้คณะทำงานซมรมจริยธรรมสำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดตรัง

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๐ (๒)

๔. ข้อพิจารณา
เพือ่ใหก้ารขับเคลือ่นซมรมจริยธรรมของสำนกังานสาธารณสขุจังหวัดตรังเปน็ไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตลุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนชมรม 
จริยธรรมวิถีพุทธ วิถีธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๕. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็บขอบโปรดลงนามในคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขมรม 

จริยธรรมวิถีพุทธ วิถีธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังjiS( นายนรินธร ใบกอเดม็)
นติิกรชำนาญการพเิศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

<^เท
(นายบรรเจิด สุฃพิพดทJานบทํ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง



คำส่ังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ท่ี ๑๙๗ / ๒๕๖๑

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการชมรมจริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) ทีส่อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทสง่เสริมคุณธรรมแหง่ชาติ (พ.ศ.๒๕๕๙ -  ๒๕๖๔) เพ่ือ 
เปน็กลไกในการขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในกระทรวงสาธารณสขุใหม้คีวามตอ่เนือ่ง 
และมทีศิทางเดยีวกนั นำสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่กระทรวงสาธารณสขุ 
และประเทศชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๗๙ (ด้านสาธารณสุข) ท่ีต้องการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติ 
ให้สมดุลท้ังทางวัตลุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม 
และโรงพยาบาลคณุธรรม” และเนน้การขบัเคลือ่นชมรมจรยิธรรมชองหนว่ยงานในสงักดัสำนกังาบ 
ปลดักระทรวงสาธารณสขุราชการบริหารสว่นภมูภิาค ภายใตค้ณุธรรม ๔ ประการ คือ พอเพยีง วินยั สุจริต 
จิตอาสา และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH of Conduct)

ดังน้ันเพ่ือให้การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนชมรม 
จริยธรรมวิถีทุทธวิถีธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายบรรเจิด 
๑.๒ นายสินขัย 
๑.๓ นายธีระศักด้ี 
๑.๔ นายอาเนข

สุขพิพัฒปานนท์ 
รองเดช 
มักคุ้น 
โออิน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมปีองกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสขุเช่ียวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)

บทบาทหน้าท่ี

๑. กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
๒. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการดำเมินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในทุกด้าน ท้ังด้าน 

บุคลากร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ
๓. เป็นท่ีปรึกษา และแนะนำการดำเนินงานกรณีมีปีญหาและหรือมีฃ้อขัดข้องในการดำเนินงาน

๒/๒.คณะกรรมการชมรมจริยธรรม



-Io

ta. คณะกรรมการชมรมจ1ยธรรม
๒.๑ นายซวน สองแก้ว นักวิขาการสาธารณสขุขำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ
๒.๒ นางธิตาพร แก้วเพ็ง นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการพิเศษ รองประธาน
๒.๓ นายนรินธร ใบกอเค็ม นิติกรขำนาญการพิเศษ รองประธาน
๒.๔ น.ส. ระเบียบ นานอน นักวิซาการเงินและบัญชีขำนาญการ กรรมการ
๒.๔ นางปรีดา หมวดใหม่ เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน กรรมการ
๒.๖ นางเฃมจิรา สาลีผล นักวิขาการสาธารณสุขขำนาญการ กรรมการ
๒.๗ นางอริยา ภาฤทยัเจิดจรัส นักวิซาการสาธารณสุขขำนาญการ กรรมการ
๒.๘ นางรัตนา ปราบเขต พยาบาลวิขาชีพขำนาญการ กรรมการ
๒.๙ น.ส.ปิยะดา สังข์วงคํ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขขำนาญงาน กรรมการ
๒.๑๐ นางศริรัตน์ อัครสุวรรณกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขขำนาญงาน กรรมการ
๒.๑๑ นางกาญจนา ศรีสลับ นักวิซาการสาธารณสุขขำนาญการ กรรมการ
๒.๑๒ นางวิไลพรรณ ธิติประเสริฐ เภสัชกรขำนาญการ กรรมการ
๒.๑๓ นางจุฑามาส ประจันพล พยาบาลวิซาชีพขำนาญการ กรรมการ
๒.๑๔ นายสุขาติ ส่ันสิน นักวิซาการสาธารณสุขขำนาญการ กรรมการ
๒.๑๔ นางจารุณ ี สายทองแห้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญ กรรมการเลขาบุการ
๒.๑๖ นางจรยิา สุทธินนท์ นักวิซาการสาธารณสุขขำนาญการ กรรมการ

ผู้ช่วยเลขาบุการ

บทบาทหน้าท่ี

1. จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคล่ือนขมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2. สนับสบุนและประสานงานให้ กลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำอัตลักษณ ์

ไปสู่การ'ปฎิ,บติ
3. ประซาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามรัตลักษณอ์ย่างต่อเน่ือง
4. รายงาน ประเมน ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน
5. ปฏิบัติ'งานอ่ืน  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะทำงานท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิด 
ขอบตามท่ีกำหนดในคำลังน้ี

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ส่ัง ณ วันท่ี \ฎ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑

' บ ุ^ '
(บายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนทํ)

บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง



การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงัขบัเคลือ่นชมรมจรยิธรรมโดยแตง่ตัง้คณะกรรมการชมรม 
จรยิธรรมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สำนกังานสาธารณสขุจงัหวัดตรัง ตามคำลัง่สำนกังานสาธารณสขุ
V ____น ______พ  J  . __ ____1 «  1 ทุ' 4 ly I V  V I «4จังหวัดตรัง ท ๑๙๗/๒๕๖๑ ลว ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยได้แต่งตงคณะกรรมการดังกล่าว ๒ คณะคือ 
คณะท่ี ๑ คณะกรรมการท่ีปริกษา ประกอบด้วย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
นักวิชาการสาธารณสขุเช่ียวชาญ(ด้านบริการทางวิชากา

๑.๑ นายบรรเจิด 
๑.๒ นายสินขัย 
๑.๓ นายธีระดักด้ี
๑.๔ นายอาเนซ

สุขพีพัฒปานนท์ 
รองเดช 
มักคุ้น 
โออิน

บทบาทหน้าที่
๑. กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
๒. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในทุกด้าน ท้ังด้าน 

บุคลากร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ
๓. เป็นท่ีปริกษา และแนะนำการดำเนินงานกรณมีีป้ญหาและหรือมีข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

คณะท่ี ๒ คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ประกอบด้วย

๑.๑ นายชวน สองแก้ว นกัวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพเิศษ ประธานกรรมการ
๑.๒ นางธิตาพร แก้วเพ็ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ รองประธาน
๑.๓ นายนรินธร ใบกอเค็ม นติิกรชำนาญการพเิศษ รองประธาน
๑.๔ น.ส. ระเบยีบ นานอน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
๑.๕ นางปรีดา หมวดใหม่ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ
๑.๖ นางเขมจิรา สาลีผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๑.๗ นางอรยิา ภาฤทยัเจิดจรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๑.๘ นางรัตนา ปราบเขต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๒.๙ น.ส.ปียะดา สังข์’รงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ
๒.๑๐ นางคืริรัตน์ อัครสุวรรณกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ
๒๑๑ นางกาญจนา ศรีสลับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๒.๑๒ นางวิไลพรรณ ธีติ,ประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ
๒.๑๓ นางจุฑามาส ประจันพล พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ กรรมการ
๒.๑๔ นายสุชาติ ล่ันสิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๒.๑๕ นางจารุณี สายทองแท้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการเลขาบุการ
๒.๑๖ นางจรยิา สุทธินนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

ผู้ชว่ยเลขาบุการ 
๒/บทบาทหน้าท่ี



บทบาทหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๒. สนับสนุนและประสานงานให้ กลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำอัตลักษณ ์

ไปสู่การปฏินัติ
๓. ประขาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีปฏินัติตามอัตลักษณอ์ย่างต่อเน่ือง 
๔. รายงาน ประเมิน ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 
๕. ปฏิบ้ตงานอ่ืน  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะทำงานท่ีได้รับแต่งต้ังปฏินัติหน้าท่ีตามความรับผิด 
ขอบตามท่ีกำหนดในคำสังน้ี

แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของสำนักงๆนฝ็ๆธารณสุขจังหวัดตรัง 
๑.สมาซิกในซมรมจริยธรรมร่วมกันกำหนดคุณธรรม เป้าหมาย ปญ้หาทีอ่ยากแก ้และความดีท่ีอยาก'ทำ 

ทีส่อดคลอ้งกบัปญ้หาดา้นคณุธรรมของหนว่ยงานและคณุธรรม ๔ ประการ พอเพยีง วินยั สุจริต จติอาสา 
โดยดำเนินการดังน้ี

๑. พิจารณาป้ญหาด้านคุณธรรมท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน
๒. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกของหนว่ยงานทีเ่ปน็โอกาส (Opportunities) 

และอปุสรรค(Threats) ตอ่การแกป้ญ้หาดา้นคณุธรรม ตลอดจนจดุแขง็ 
(Strengths) และจุดอ่อน (W eaknesses) ของหน่วยงานท่ีมีผลต่อการแก้ป้ญหา 
ดังกล่าว

๓. กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปญ้หาทีอ่ยากแก ้และความดีท่ีอยากทำท่ีสอดคล้อง 
กับป้ญหาด้านคุณธรรมของหน่วยงานและคุณธรรม ๔ ประการ พอเพยีง วินัย 
สุจริต จิตอาสา

๒. แผนปฏบิตักิาร ขมรมจรยิธรรมสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั โดยการกำหนดเปา้หมาย 
แผนการดำเนนิงานดา้นสง่เสรมิคณุธรรมและกจิกรรมของขมรมจรยิธรรมฯ ใหส้อดคลอ้งกบัคณุธรรม ๔ 
ประการ คือ พอเพยีง วินัย สุจริต จติอาสา และ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) (ท่ีเช่ือมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งขาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) 
และข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

- คุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH C ode o f  C onduct)

๑. ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า
๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับช้อน
๔. ร่วมเป็นทุเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริต
๕. เป็นตัวอย่างท่ีคืด้านสุขภาพให้กับประซาซน
๖. เร่งสร้างล่ืงใหม่ใสใจเรียนรู้
๗. เช้าถืง พ่ึงได้ ใสใจบริการ

๓/๘.ใช้ทรัพยากร



-๓-

๘. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิงแวดล้อม 
๙. รับพิงความเห็นต่างๆ สร้างล้มพันธภาพพ่ีน้อง

ล้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ดำเนินนโยบายหน่วยงานคุณธรรมในการพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม 
กายจิต สังคม โดยยดึหลกัมาตรฐาน คุณภาพของงานควบคู่กับการพฒันาองค์กรและหนว่ยงานคุณธรรมตาม 
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดย มี อตัลก้ษถ5 ขององค์กรได้แก่ ไหว้สวย รวยนํา้ใจ ใฝ่คุณธรรม
มีผลงานเด่น ร่วมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร และได้จัดกิจกรรม ตลาดแบ่งปีนล้านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตรัง โดยใหเ้จา้หนา้ทีน่ำผลผลติ พฃืผักสวนครัวปลอดสารพษิมาจำหนา่ยทีบ่ริเวณลานตลาดแบง่ปนี 
เป็นประจำทุกวัน

คุณธรรม ๔ ประการ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH C ode o f  C onduct)
และอัตลักษณ์ขององค์กร ดังน้ี

©. แผนฟัฒบาบุคลากร (กาย จิต สังคม)
- กาย -ออกก0าลงักาย ทุกวันพุธ ต้ังแต่เวลา ๑๕:.๓๐ น.

-จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคคลากร
- จิต -สวดมนต์ น่ังสมาธิ ปฏินัติธรรม
- สังคม - การแต่งกาย กำหนดให้แต่งกายให้สอดคล้องกับ วินยัชา้ราชการ และนโยบาย 

ของผู้บริหารระดับจังหวัด พร้อมแขวนป้ายซ่ือ ตำแหน่ง ประจำตัว

วันจันทร์ ชุดช้าราชการสีกากี
วันอังคาร ชุดผ้าไทย
วันพุธ ชุดสุภาพ
วันพฤหัสบดี ชุดฟอร์มสาธารณสุขสีฟ้า
วันคุกร์ ชุดสุภาพ (พร้อมทำกิจกรรม อาสาพฒันาองค์กร)
ประชุมเจัาหน้าท่ีท้ังองค์กรเดือนละ ๑ คร้ัง

๒. พฒันาองคก์ร
- พัฒนาองค์กร (Organization D evelopm ent)
- เคารพธงชาติทุกวันจันทร์
- กิจกรรมอาสาพัฒนาองค์กรทุกวันคุกร์
- สาธารณสุขอาสาแบ่งปีน โดยรับบริจาคสิงของท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ีอนำไปบริจาคแก่ 

ผู้ด้อยโอกาสในหน่วยงานต่าง ๆ
ตลาดแบ่งปีนคุณธรรม ซือ้/ขาย ส่ือสาร สอดแทรกกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำ 
วิธีการดำเนินฃีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ดัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น และ คนดีศรีสาธารณสุข



แนบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั 
ตามประกาศสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั 

เรือ่ง แนวทางการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานสำนกังานลาธารณสขุจงัหวดัตรงั

ข่ือหน่วยงาน ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง......................................................................................
วนั/เดอืน/ป ี : ......๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๔................................................................................................
นัวข้อ :  ดำล่ื'งแต่งต้ังกรรมการชมรมจริยธรรมฯ และแนวทางการขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของสำนักงาบ
สาธารณสุขจังหวัดตรัง รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแบบ)

เพ่ือให้การขับเคล่ือนขมรมจริยธรรมดำเนินการให้เปีนไปตามเป้าหมาย และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การขับเคล่ือนขมรมจริยธรรม
Linknายนอก : ...............................................................................................................................................
หมายเหตุ ะ.....................................................................................................................................................

ผู่รบผดขอบขอมูล 

ๆ!Pท!
(บางจารุณ ี สายทองแท้)

ตำแหน่งเจ้าพนักงาบการเงินและบัญชีชำนาญงาบ 
วับท่ี ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

......... ...............................................................

(นางสาวยุวดี จันทร์รักษ์)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

วันท่ี ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

......... ..................................................... ,

(นายปราโมทย์ แก่นอินทร์)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วับท่ี ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔



 


