
     

 
      ค าสั่งส านัังงานัสาาารสสขอำ าภอำภสนัางคนิัคม 

ภรื่ำง แต่งตั้งคสะท างานัชมรม STRONG ำ าภอำภสนัางคนิัคม 
                                         ................................................................... 
 

ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม  พิจารณาเห็นความส าคัญในการตรวจสอบความ
โปร่งใสในการบริหารงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการบริหารงานในหน่วยงาน รวมทั้งสะท้อนถึงการิเริ่มเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมในการด าเนินงานและ
พั ฒ น า  ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ  ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้  
มีการบริหารงานที่โปร่งใส 

 เพื่อให้เกิดการตรวจสอบความโปร่งใส ในการบริหารงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานชมรม STRONG อ าเภอเสนางคนิคม 
ในการรณรงค์และส่งเสริมการตรวจสอบความโปร่งใส ดังนี้ 

๑. นายสมสนกุ  โยริพันธ์        ผู้ช่วย สสอ.เสนางคนิคม  ประธานคณะท างาน 
๒. นายสมัย  ทองอุ่น            ผอ.รพ.สต.ไรส่สีุก             รองประธาน 
๓. นายปรีดา  โมทอง       ผอ.รพ.สต.โป่งหิน                              สมาชิก 
๔. นายเทคนิค  ทองศร ี        ผอ.รพ.สต.หนองคล้า                    สมาชิก 
๕. นายบุญเกิด  ทองพันธ์        ผอ.รพ.สต.หนองสามสี                   สมาชิก 
๖. นายกมล  แพงจ่าย        ผอ.รพ.สต.หนองคู                        สมาชิก 
๗. นางสาวศิริวรางค์  วิชเศษณ์แก้ว ผอ.รพ.สต.โคกกลาง               สมาชิก 
๘. นางสาวทับทิม สุวรรณกูฎ    ผอ.รพ.สต.โพนทอง                    เลขานุการ 

มีหน้ัาท่ีดังน้ีั 
๑. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดต้ังกลุ่มเพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมกีารบรหิารงานที่โปรง่ใส 
๒. ก าหนดระเบียบหรือแนวทางการบรหิารของกลุม่ 
๓. ให้มีการด าเนินกจิกรรมการรณรงค์ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง 
๔. ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณสุขอ าเภอทราบ 
ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                   
    ( นายดุษฎี  ไชยมาตย ์) 
                   สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 

 
 



 
ระภบียบชมรม STRONG ำ าภอำภสนัางคนัคิม ภพื่ำความโปร่งใสในังารท างานั 

ำ าภอำภสนัางคนัิคม จังหวัดำ านัาจภจรญิ 
.............................................................. 

กลุ่ ม เ จ้ าหน้าที่  เ พื่ อความโปร่ ง ใส ในการท า งาน หมาย ถึง  ข้ าราชการพลเ รื อนสามัญ   
พนักงานกระทรวง พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าไดๆขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ทั้งนี้การกระท าใด ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและช้ีแจงได้ 

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ด้วยวิธีการต่างๆมีการสื่อสารการแสดงความ
รับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่า
เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการส าคัญ 
ที่จะช่วยป้องกันการทุจรติคอรัปช่ันช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติ มีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานหรือมี
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึงมิใช่
เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือที่รวมตัวเพื่อความโปร่งใสในการท างานคนท างาน
จะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสรวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้
เกิดความถูกต้องเป็นหลักเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน  

หมวดท่ี ๑ 

ช่ือ – สถานที ่

๑. ช่ือกลุ่มเจ้าหน้าที่เพือ่ความโปร่งใสในการท างาน 
๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 

หมวดท่ี ๒ 

วัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค์ของชมรมฯ 
๓.๑ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 



๓.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม ให้เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

หมวดท่ี ๓ 

สมาชิก 

๔. สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
เสนางคนิคม เป็นสมาชิกกลุ่มฯ 

หมวดท่ี ๔ 

การพ้นสมาชิกภาพ 

๕. การพ้นจากสมาชิกภาพดังนี ้
๕.๑ ตาย 
๕.๒ โอนย้ายไปสงักัดอื่น 

หมวดท่ี ๕ 

หน้าที่ของสมาชิก 

๖. สมาชิกมหีน้าที ่

ประพฤติปฏิบัติตนต้ังอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่เปิดเผยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมีการสื่อสาร
การแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับ
การยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการส าคัญ ที่จะช่วยป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ  
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่นมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของ
ตนเองตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่  ในต าแหน่งยึดแนวทางตาม
พระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการด า เนินชีวิตของการ
ปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา 

หมวดท่ี ๖ 

คณะกรรมการ 

๗. คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย 
๑. นายสมสนกุ  โยริพันธ์        ผู้ช่วย สสอ.เสนางคนิคม  ประธานคณะท างาน 
๒. นายสมัย  ทองอุ่น            ผอ.รพ.สต.ไรส่สีุก             รองประธาน 
๓. นายปรีดา  โมทอง       ผอ.รพ.สต.โป่งหิน                              สมาชิก 



๔. นายเทคนิค  ทองศร ี        ผอ.รพ.สต.หนองคล้า                    สมาชิก 
๕. นายบุญเกิด  ทองพันธ์        ผอ.รพ.สต.หนองสามสี                   สมาชิก 
๖. นายกมล  แพงจ่าย        ผอ.รพ.สต.หนองคู                        สมาชิก 
๗. นางสาวศิริวรางค์  วิชเศษณ์แก้ว ผอ.รพ.สต.โคกกลาง                 สมาชิก 
๘. นางสาวทับทิม สุวรรณกูฎ    ผอ.รพ.สต.โพนทอง                     เลขานุการ 

 
หมวดท่ี ๗ 

การประชุมสมาชิก 

๘. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปอีย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๙. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

              

ลงช่ือ....................................................... 

       ( นายสมสนุก  โยริพันธ์ ) 

ประธานชมรม STRONG อ าเภอเสนางคนิคม 

เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 



ระภบียบวาระงารประชขม 
ชมรม STRONG ำ าภอำภสนัางคนิัคม ภพ่ืำความโปร่งใสในังารท างานั  

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๔ 
วันัท่ี ๔  มีนัาคม  ๒๕๖๔   ภวลา ๑๓.๐๐ นั. 

ส ห้ำงประชขมส านัังงานัสาาารสสขอำ าภอำภสนัางคนิัคม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุข  ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดข้ึนให้แก่ประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของสภาพปัญหาปัญหาที่เกิดข้ึน ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม อาจมีความผิดพลาดเสียหาย 
ต่อประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุ จริต
คอรัปช่ัน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบและวัตถุประสงค์ ของกลุ่ม ตามรายละเอียด 

มติที่ประชุม.................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพ่ือพิจารณาจัดท าระเบียบกลุ่ม 

.......................ตามรายละเอียด..................................................................................................... ....................... 

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

มติที่ประชุม.................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

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

.................................................................……………………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม.................................................... 

ปิดประชุมเวลา...........1๖.00........................น. 

 


