
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                       

ที ่              - วันที ่    ๑    มีนาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง  กิจกรรมคณะทํางานเพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
 ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนไดจัดตั้งกลุม คณะทํางานเพื่อความโปรงใสในการ
บริหารงาน เพื่อเสริมสรางคุณธรรมในการดําเนินงาน และพัฒนาการดําเนินงานขององคกรใหมีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานได นั้น  

ขอเท็จจริง 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของ
หนวยงานใหมีความโปรงใส สมาชิกกลุมจึงมีความเห็นควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก เพื่อใหทุกคนตระหนักถึง
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต สรางจิตสํานึก โดย 
 ๑. ดําเนินกิจกรรมสรางคุณธรรมเสริมสรางสังคมสุจริต 
 ๒. จัดกิจกรรมตอตานการทุจริต 
 ๓. ใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 ขอพิจารณา 
เพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน สรางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริต จึงเห็นควรนํากิจกรรมเผยแพรบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบใหนํากิจกรรมเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอนาบอน 
 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 
      
                                                              

 
           
 
      

ชอบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                      

ที ่  - วันที ่    ๒     มีนาคม   ๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล           

และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด โดยมีเกณฑเปาหมายคือ
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน โดยใชแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)   

ขอเท็จจริง 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของ
หนวยงานใหมีความโปรงใส และเปนธรรมในการปฏิบัติงานจึงไดจัดตั้งกลุม คณะทํางานเพื่อความโปรงใสใน
การบริหารงาน  

ขอกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา

ขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา ๕๔ ใหมีปลัดจังหวัดและหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัด ซึ่ งกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ส งมาประจําทํ าหน าที่ เปนผู ช วยเหลือ                 
ผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
นั้น ในจังหวัดนั้น 
  มาตรา ๖๐ ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังนี ้
  (๒) สวนตางๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง 
กรมนั้นๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้นๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ขอพิจารณา 
เพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน สรางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริต จึงเห็นควรแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือความโปรงใสในการบริหารงาน  

ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและลงนามในระเบียบกลุมฯ เพื่อความโปรงใสในการ

บริหารงาน 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 
          

- ลงนามแลว 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 

 

 

 

 
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

เรื่อง  จัดตั้งกลุมคณะทํางานเพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน 
------------------ 

 
  ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดตั้งกลุมคณะทํางานเพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน 
เพื่อดําเนินกิจกรรมของบุคลากรที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน    
การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระทํา
ใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อยกระดับความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานขององคกร สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เห็นความสําคัญและ
เสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใส และเปนธรรมในการปฏิบัติงานจึงไดจัดตั้งกลุม คณะทํางาน
เพื่อความโปรงใสในการบริหารงาน 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  

                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 

      

 
      
            
                       
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



ระเบียบกลุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 

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

 
กลุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น หมายถึง ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจางทั่วไป และพนักงานจางเหมาบริการ 

ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําใดๆ ขององคกรที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา        
มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูบนฐานคติของ ความซื่อสัตยสุจริต           
มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระทําใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได 

ความโปรงใสที่ใชในการบริหารงาน หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากภายใน           
และภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพรอมรับการ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรง และเชื่อถือได        
สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ภาครัฐ
จะตองมีมาตรการ และแนวทางในการสรางความโปรงใสใหเปนรูปธรรม เพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือ  

 

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถานที่ 

ขอ 1  กลุมนี้ใชชื่อวา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 
ขอ 2  สถานที่ตั้งกลุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

ขอ 3  วัตถุประสงคของกลุม 
 3.1 เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
 3.2 สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เห็นความสําคัญและเสริมสราง
ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใส และเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

หมวดที่ 3 
สมาชิก 

ขอ 4  ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางทั่วไป และพนักงานจางเหมาบริการ ทุกคนที่ปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 

หมวดที่ ๔ 
การพนสมาชิกภาพ 

ขอ ๕ ใหสมาชิกของของกลุมพนสภาพจากการเปนสมาชิกเมื่อ 
 ๕.1 เสียชีวิต หรือ ทุพลภาพ 
 ๕.2 โอนยายไปสังกัดสวนราชการอ่ืน 
 

 



หมวดที่ 5 
หนาที่ของสมาชิก 

ขอ 6  สมาชิกมีหนาที ่
 ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ เปดเผย  เปดโอกาสใหผู 
มีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดง
ความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวา
เที่ยงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอื่น มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาที ่        
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  

 
หมวดที่ 6 

คณะกรรมการ 
ขอ 7  คณะกรรมการกลุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น ประกอบดวย 
 ๑. สาธารณสุขอําเภอนาบอน              หัวหนาคณะทํางาน   
 ๒. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง         
 3. นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ ์       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 4. นายอนันต  รอดสั้น                 เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   คณะทํางาน 
 5. นายวชิระ  ขนานช ี                 เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน    คณะทํางาน 
 6. นางเยาวลักษณ  เพชรรัตน       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    คณะทํางาน 
 7. นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ       เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   คณะทํางานและ 
            เลขานุการ 
 8. นางสาวจุฬาวัลย ชนะสุข       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน   คณะทํางานและ 
            ผูชวยเลขานุการ   
          

หมวดที่ 7 
การประชุมสมาชิก 

 
ขอ 8 การจัดประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ขอ 9  ระเบียบนี้ใหใชไปจนกวาจะมีการยกเลิก 

ประกาศ ณ วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 25๖2 
                               
        
       

         (นางณิชมน รัตนคช) 
     ประธานกรรมการกลุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจ 
          หางไกลคอรรัปชั่น 



 
 

รายงานกิจกรรมประชุมทบทวนและซักซอมความเขาใจการบริหารงานที่โปรงใวของหนวยงาน 
กลุมนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 

4  มีนาคม  2563  ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองดี 
 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อตองการใหบุคลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติงานมีความโปรงใส มีคุณธรรมจริยธรรม 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางของหนวยงาน 
  2. เพื่อตองการบุคลากรเกิดการรวมกลุมทําความดีและเปนบุคคลตนแบบของหนวยงาน 
 3. เพื่อการพัฒนาการดําเนินงานปองกันการทุจริตของหนวยงานและการบริหารงานที่โปรงใส 
 
สิ่งที่พบจากการระดมความคิด 
 1. ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากการจัดซื้อจัดจาง 
  ขอปญหา 
  1.1 การรับสินบน 
   แนวทาง 
   - โปรงใส 
   - มีคณะกรรมการที่ซื่อสัตย 
   - สรางแนวทาง / หลักการ/ จริยธรรม 
   - หนังสือแจงเวียนใหมีการกํากับที่ชัดเจน 
  1.2 ความคุนเคย/สวนไดสวนเสีย ความเปนหมูเปนพวก 
   แนวทาง 
   - ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
   - เปรียบเทียบราคากลางหลายๆ ราย 
  1.3 การใชทรัพยสินทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัวพวกพอง 
   แนวทาง 
   - จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 
   - คณะกรรมการดูแลควบคุม 
 2.การจัดซื้อจัดจางมีความเสี่ยงไมโปรงใสอยางไรบาง 
  ขอปญหา 
  2.1 คาคอมมิชชั่นจากการจัดซื้อจัดจาง 
   แนวทาง 
   - โปรงใส ซื่อตรง 
   - แบบฟอรมลงนามแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
   - หนังสือเวียนผูประกอบการงดคาคอมมิชชั่นจากการจัดซื้อจัดจางทุกกรณี 
    



  2.2 ระเบียบปฏิบัติไมเอื้อตอการจัดซื้อ จัดจางทําใหไดสินคาที่แพงขึ้น เชน สั่งของตั้งเบิกบางราน
ราคาสินคาถูกแตไมมีใบสงของ บางรานมีใบสงของสินคาแพง 
   แนวทาง 
   - เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
  2.3 วัสดุที่ซื้อตามใบสั่งของไมตรงกับของที่ไดรับ 
   แนวทาง 
   - ซื้อจริง เบิกตรง โปรงใส 
   - จัดใหมีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 
 3. การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน (เรื่องรองเรียน) อยางไรบาง 
  ขอปญหา 
  3.1 การใหบริการไมมีมาตรฐานเดียวกัน 
   แนวทาง 
   - กําหนดมาตรการใหมีมาตรฐานเดียวกัน  
  3.2 การใหบริการดวยสีหนา ทาทาง วาจา ไมเหมาะสม 
   แนวทาง 
   - ควบคุมอารมณใหบริการดุจญาติมิตร ยิ้มแยมแจมใส 
  3.3 นําธุรกิจสวนตัวมานําเสนอผูรับบริการขณะทํางาน 
   แนวทาง 
   - ไมนําเสนอธุรกิจสวนตัวในเวลาทํางาน 
   - มีการกํากับดูแล และทักทวงจากกลุมทํางาน 
  3.4 นําสมบัติราชการ เชน รถจักรยานยนตเครื่องตัดหญา คอมพิวเตอร Printer เครื่องดูดฝุน พัด
ลม ทีวี โปรเจคเตอร ฯลฯ 
   แนวทาง 
   - ไมนําสมบัติราชการทุกอยางไปใชสวนตัว 
   - จัดทําทะเบียนคุมและมีการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก 
  3.5 การนํายาไปใชสวนตัว 
   แนวทาง 
   - ไมนํายาไปใชนอกรายการที่บริการแกผูมารับบริการ 
   - จัดทําทะเบียนคุมที่เขมงวดและมีการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก 
 4.การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอนอยางไรบาง 
  ขอปญหา 
  5.1 การจัดซื้อจัดจางเปนเท็จ 
   แนวทาง 
   - ตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อ จัดจางเมื่อมีการจัดซื้อ จัดจางทุกครั้ง 
   - มีการควบคุมกํากับตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 
   - มีการจัดทําแผนจัดซื้อ จัดจาง 
   - ผูรับจาง/รานคา ไมใชเครือญาติ (บุคคลใกลชิดผูเขาโครงการ) 
  5.2 การอบรมเปนเท็จ (ผูเขาอบรมไมครบ) 



   แนวทาง 
   - จัดทําหนังสือเชิญอบรม/แบบตอบรับ 
   - จัดทําทะเบียนกลุมเปาหมายที่จะเขารับการอบรม 
   - จัดทําตารางการอบรม/วิทยากร 
 5.เราจะทําความดีตามอัตลักษณหนวยงานอยางไร 
   - ซื่อสัตย เปนผูมีความประพฤติซื่อตรงตอหนาที่ ตอวิชาชีพ มีความตรงตอเวลาไมคดโกง 
ทั้งทางตรงและทางออม 
   - สามัคค ีรวมใจกันปฏิบัติงาน พรอมใจกันใหบรรลุผล ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมมีการ 
ทะเลาะเบาะแวง รับบทบาทตามฐานะท้ังผูตามและผูนําที่ดียอมรับในความ 
แตกตางในวัฒนธรรม/ความเชื่อ 
   - มีวินัย ปฏิบัติงานตรงตอเวลา แตงกายถูกตองและเหมาะสมตามโอกาส ปฏิบัติตาม 
วินัยของขาราชการที่ด ี
   - สถานที่ทํางานนาอยู บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีหนาที่ทุกคน รวมกันทําจนเปน
วัฒนธรรมขององคกร  ปรับปรุงสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหมีความสะอาด ปลอดภัยสิ่งแวดลอมมีชีวิตชีวา  
ไดมาตรฐานองคกรนาอยูนาทํางาน 
 
 สรุปแนวทางการดําเนินงานของกลุม เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดังนี้ 
 ขอปฏิบัติที่ควรนําไปปฏิบัติในการทํางานเพื่อความโปรงใส สุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1.ไมนําขอมูลลับ ขอมูลภายใน มาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 
 ๒. ไมชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ 
 ๓. ไมรับผลประโยชนหรือเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ 
 ๔. ไมรับงานนอกหรือทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหนวยงาน 
 ๕. ไมทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 
 ๖. ไมนํารถราชการไปใชสวนตัว 
 ๗. ไมนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว 
 ๘. ไมหาประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชน 
 ๙. ไมทําการกําหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตน 
หรือของพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
 ๑๐. ไมใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือ การจาง
เหมา รวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา หรือพนกําหนดการยื่นใบเสนอ
ราคา เปนตน 
  ๑๑. ไมทําการใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติ แลวนํายาไปใชที่คลินิกสวนตัวขอควรปฏิบัติงานใหเกิด
ความมีคุณธรรมในองคกร ตามอัตลักษณ ซื่อสัตย สามัคคี มีวินัย สถานที่ทํางานนาอยู ดังนี ้
  - ซื่อสัตย เปนผูมีความประพฤติซื่อตรงตอหนาที่ ตอวิชาชีพ มีความตรงตอเวลาไมคดโกงทั้ง
ทางตรงและทางออม 
   



  - สามัคคี รวมใจกันปฏิบัติงาน พรอมใจกันใหบรรลุผล ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมมีการทะเลาะ 
เบาะแวง รับบทบาทตามฐานะทั้งผูตามและผูนําที่ดียอมรับในความแตกตางในวัฒนธรรม/ความเชื่อมีวินัย 
ปฏิบัติงานตรงตอเวลา แตงกายถูกตองและเหมาะสมตามโอกาส ปฏิบัติตามวินัยของขาราชการที่ด ี
  - สถานที่ทํางานนาอยู 
   - บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีหนาที่ทุกคน รวมกันทําจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 
    - ปรับปรุงสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหมีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมมีชีวิตชีวา  
ไดมาตรฐานองคกรนาอยูนาทํางาน 
 
 
          ผูบันทึกรายงาน 
          (นายอนันต รอดสั้น) 
 
 
          ผูตรวจทาน 
       (นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ) 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                       

ที ่              - วันที ่    3    มีนาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมในการทํางานของบุคลากร 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
 ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนไดจัดตั้งกลุม คณะทํางานเพื่อความโปรงใสในการ
บริหารงาน เพื่อเสริมสรางคุณธรรมในการดําเนินงาน และพัฒนาการดําเนินงานขององคกรใหมีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานได นั้น  

ขอเท็จจริง 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของ
หนวยงานใหมีความโปรงใส สมาชิกกลุมจึงมีความเห็นควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก เพื่อใหทุกคนตระหนักถึง
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต สรางจิตสํานึก โดย 
 ๑. ดําเนินกิจกรรมสรางคุณธรรมเสริมสรางสังคมสุจริต 
 ๒. จัดกิจกรรมตอตานการทุจริต 
 ๓. ใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 ขอพิจารณา 
เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในการทํางานของบุคลากร และความโปรงใสในการบริหารงาน สราง

ความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต จึงเห็นควรนํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาดําเนินการ
ตอเนื่องในภาคบายวันประชุมประจําเดือนของบุคลากรของแตละเดือน โดยใหหนวยบริการตามแผน
กําหนดการประชุม กําหนดกิจกรรมเปาหมายในแตละสวนขององคใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากรจิตอาสาได
ดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด และกอนการประชุมใหมีแสดงความเคารพ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย 
และการกลาวคําปฏิญาณ 

ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบใหนํากิจกรรมเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอนาบอน 
 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 
      
                                                              

 
           

ชอบ  ดําเนินการ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 3  มีนาคม  2563 
หัวขอ: การรวมกลุมของเจาหนาที่เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
หลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาที่เพื่อบริหารงานที่โปรงใส และกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น 
 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอ หองปฎิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
               วนัที่ 3 เดือน มนีาคม พ.ศ.๒๕๖3       วันท่ี 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3             

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

         วนัที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3       

 
 


