
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ    กลุมงานบริหารทั่วไป   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน                                       

ท่ี               - วันท่ี     28   มกราคม   ๒๕๖4 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคณุธรรมในการทำงานของบุคลากรของชมรม strong สสอ.    

          นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

เรื่องเดมิ 
 ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนไดจัดต้ังชมรมชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจ 
หางไกลคอรรัปชั่น เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมในการดำเนินงาน และพัฒนาการดำเนินงานขององคกรใหมีความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานได นั้น  

ขอเท็จจริง 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพ่ือยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เห็นความสำคญัและเสริมสรางภาพลักษณของ
หนวยงานใหมีความโปรงใส สมาชิกชมรมฯ จึงมีความเห็นควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก เพื่อใหทุกคนตระหนัก
ถึงคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต สรางจิตสำนึก โดย 
 ๑. ดำเนินกิจกรรมสรางคุณธรรมเสริมสรางสังคมสุจริต 
 ๒. จัดกิจกรรมตอตานการทุจริต 
 ๓. ใหความรูเก่ียวกับการดำเนนิตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 ขอพิจารณา 
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมในการทำงานของบุคลากร และความโปรงใสในการบริหารงาน สราง

ความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต จึงเห็นควรนำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาดำเนินการ
ตอเนื่องในภาคบายวันประชุมประจำเดือนของบุคลากรของแตละเดือน โดยใหหนวยบริการตามแผน
กำหนดการประชุม กำหนดกิจกรรมเปาหมายในแตละสวนขององคใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากรจิตอาสาได
ดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนด และกอนการประชุมใหมีแสดงความเคารพ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย 
และการกลาวคำปฏิญาณและใหมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของหนวยบริการทุกวันศุกรโดยหนวย
บริการกำหนดเองและรายงานผลงานพรอมภาพถายกิจกรรมเปนภาพรวมของชมรมฯ 

ขอเสนอ 
เห็นควรใหความเห็นชอบดำเนินการตามกิจกรรมของชมรมฯ และขออนุญาตเผยแพรกิจกรรม

ผานเว็บไซตสำนักงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาดวยแลว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 
                                                      

 
      

เห็นชอบ 



 

 

 

 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอน 

เร่ือง  จัดตั้งชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น 
------------------ 

 
  ตามท่ี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดจัดตั้งกลุม”สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
รวมใจหางไกลคอรรัปชั่น” เพ่ือความโปรงใสในการบริหารงานสามารถดำเนินกิจกรรมของบุคลากรท่ีแสดงออกถึง
ความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน  การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูบนฐานคติ
ของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระทำใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร สงเสริมใหบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใส 
และเปนธรรมในการปฏิบัติงานจึงไดแกไขชื่อกลุม”สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปช่ัน” 
และจัดตั้งเปน “ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปช่ัน” 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  

                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๑   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

      

 
      
            
                       
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น
..............................................................�

ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปช่ัน หมายถึง กลุมขาราชการพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
ลูกจางทั่วไป และพนักงานเหมาบริการ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน หรือ อสม. หรือผู มีสวนได
สวนเสียกับภารกิจหนาท่ีของสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําใดๆ ขององคกรท่ีแสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรต้ังอยูบนฐานคติของ ความซื่อสัตย
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี ท้ังนี้การกระทําใดๆ น้ัน สามารถตรวจสอบและชี้แจงได

ความโปรงใสที่ใชในการบริหารงาน หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากภายใน
และภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพรอมรบัการ
ตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ ได รับการยอมรับวาเท่ียงตรง และเช่ือถือได
สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีภาครัฐ
จะตองมมีาตรการ และแนวทางในการสรางความโปรงใสใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหไดรับการยอมรับและเช่ือถือ

หมวดท่ี 1
ช่ือ – สถานที่

ขอ 1 ชมรมนี้ใชชื่อวา “ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปช่ัน”
ขอ 2 สถานที่ต้ังชมรม สํานกังานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

หมวดท่ี 2
วัตถปุระสงค

ขอ 3 วัตถุประสงคของกลุม
3.1 เพ่ือยกระดบัความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร
3.2 สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เห็นความสําคัญและเสริมสราง

ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใส และเปนธรรมในการปฏิบัติงาน

หมวดท่ี 3
สมาชิก

ขอ 4 ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ลูกจางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาบริการ ทุกคนท่ีปฏิบัตงิานในสังกัด
สํานกังานสาธารณสุขอําเภอนาบอน หรือ อสม. หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับภารกจิหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน สามารถเสียสละทํางานเพ่ือสวนรวม เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน



หมวดท่ี ๔
การพนสมาชิกภาพ

ขอ ๕ ใหสมาชกิของของกลุมพนสภาพจากการเปนสมาชิกเมื่อ
๕.1 เสียชีวิต หรือ ทุพลภาพ
๕.2 โอนยายไปสังกัดสวนราชการอื่น
5.3 ขอลาออกจากชมรม

หมวดท่ี 5
หนาที่ของสมาชกิ

ขอ 6 สมาชิกมีหนาท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนต้ังอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาที่ เปดเผย เปดโอกาสใหผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังจากภายใน และภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดง
ความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวา
เท่ียงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหไดรับการ
ยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาท่ี
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

หมวดท่ี 6
คณะกรรมการ

ขอ 7 คณะกรรมการชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรปัชั่น ประกอบดวย
๑. สาธารณสุขอําเภอนาบอน ประธาน
๒. ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง กรรมการ
3. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอําเภอนาบอน กรรมการ
4. นายวีระศักด์ิ ประดาศักด์ิ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ
5. นายอนันต รอดสั้น เจาพนักงานสาธารณสขุชํานาญงาน กรรมการ
6. นายวชิระ ขนานชี เจาพนักงานสาธารณสขุชํานาญงาน กรรมการ
7. นางเยาวลักษณ เพชรรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ
8. นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ เจาพนักงานสาธารณสขุชํานาญงาน กรรมการและ

เลขานุการ
9. นางสาวจุฬาวัลย ชนะสุข นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ



หมวดท่ี 7
การประชุมสมาชิก

ขอ 8 การจัดประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยปละ 1 คร้ัง
ขอ 9 ใหยกเลิกระเบียบกลุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่นและใชระเบียบน้ีแทนไป

จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 25๖3
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(นางณชิมน รัตนคช)
ประธานชมรม�strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น



ใบสมัคร
ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปช่ัน

เขียนที.่.......................................................

วันท่ี ..........................................................

เรียน ประธานชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น

1.ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................
ตําแหนง...............................................................................หนวยงาน........................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด ........................................................................อายุ...................ป ปจจบุันอยูบานเลขท่ี..................
หมูที่..................ตําบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย..................................... หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไปได.......................................................................
E-mail.........................................................................................................................................................................

2. ขาพเจามีความประสงคสมัครเปนสมาชิกชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปชั่น
3. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของชมรมฯ ทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(............................................................)



รายชื่อสมาชิก
ชมรม strong สสอ.นาบอนรวมใจหางไกลคอรรัปช่ัน

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1 นางณิชมน รัตนคช สาธารณสุขอําเภอนาบอน

2 นายวีระศักด์ิ ประดาศักด์ิ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ

3 นายวชิระ ขนานชี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

4 นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

5 นางสุชาดา จักรชวย ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองจัง

6 นางสาวจุฬาวัลย ชนะสุข นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

7 นางสาวนฤมล ชะนะดี เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

8 นายอรรฆพร สุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกองเสา

9 นางณัฐิยา ชูพงศ นักวชิาการสาธารณสุข

10 นางสาวปยมาลย เมืองมีศรี เจาพนักงานสาธารณสุข

11 นางทศา รัตนพันธุ ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองดี

12 นางนิภา สวนจันทร นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ

13 นางพัชรี เปรมปรีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร

14 นางสาวศิรนิันท แกวสีสด เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

15 นายระบิล รักอาชพี ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสี่แยก

16 นางนงเยาว รักอาชพี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

17 นางสาวชุตมิา สารพงษ เจาพนักงานสาธารณสุชปฏิบัติงาน

18 นายสินธุชัย สวนจันทร ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไสยูงปก

19 นางพิเชษฐ จิตวิบูลย เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

20 นางเยาวลักษณ เพชรรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง

21 นางสาวปรยิา ศานุพงศ นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

22 นางสาวเพ็ญศิริ สุขอนันต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

23 นางสาวจุฑารัตน ทิพยญาณ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ

24 นางสาวจิราพร หนูปลอด เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

25 นางสาวศิวพร ราชเดิม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร

26 นายฤทธิชัย แสงกระแสร ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข

27 นางจรรยา ไชยเมือง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข

28 นางสาวกัณฑิมา อาญา พนักงานชวยเหลือคนไข

29 นางจารึก สนทิงาม พนักงานชวยเหลือคนไข

30 นางสาวพิสมัย หนแูกว พนักงานท่ัวไป

31 นางสาวจุรีรัตน รัตนพันธุ พนักงานท่ัวไป

32 นายศุภชัย ไพบูลย พนักงานท่ัวไป

33 นางสาวชนาภา เกิดสมมารถ ลูกจางชั่วคราวเงินบํารงุ (ผูชวยแพทยแผนไทย)

34 นางสาวพรพรรณ หอมประสิทธิ์ พนักงานท่ัวไป

35 นางสาวรัชดา วุฒิศักด์ิ พนักงานท่ัวไป

36 นางนิธนิาถ ทรงสงา ลูกจางชั่วคราวเงินบํารงุ (ผูชวยแพทยแผนไทย)

37 นางรัชนี ศรีสุข ลูกจางชั่วคราวเงินบํารงุ (ผูชวยแพทยแผนไทย)


