
ระเบียบ Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา" 

……………………………………….. 

 ชมรม Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา" หมายถึง กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือต าเนินการ
ต้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราประกอบ
ไปด้วย บุคลากรต่างๆของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ที่มีความหลากหลายความโปร่งใส 
(Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ของหน่วยงานที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลกากรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตส านึกที่ตีต่อหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจาก
ภายในและภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้มีโอกาสร่วมแสดงดวามคิดเห็นในนโยบายสุขภาพของหน่วยงาน 
รวมทั้งร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผล ช่วยให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หมวดที่ ๑ 

ชื่อ - สถานที่ 

๓. ชื่อ ชมรม Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา" 

๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๒. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

3.  เพ่ือสร้างค านิยม โตยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียงมาใช้ในการด ารงตนของเจ้าหน้าที่ 

4.  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

.../ หมวดที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 3 ประกอบด้วย 

สมาชิกประกอบด้วย 

1.  นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
2.  นายชาคริต  ด าชื่น นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
3.  นางอาภรณ์  จันวนา  จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 
4.  นายปรีชารีพ  ยีหรีม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.  นางดวงพร  ถวัลย์ชัยวัฒน์ จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 
6.  นางสาวพรภรัตน์ชา  หอยสกุล จพ..สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
7.  นายกฤษณัฏฐ์  นนทแก้ว นวก.สาธารณสุข 
8.  นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
9.  นายจิระพันธ์  จันทร์เทพ นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
10.  นายประเทือง  อมรวิริยะชัย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
11.  นายคอง พุมนวล จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 
12.  นายธีรพจน์  พงศ์ดารา จพ..สาธารณสุขอาวุโส 
13.  นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
14.  นายธนิต  มูสิกปาละ จพ..สาธารณสุขอาวุโส 
15.  นางสุวรรณี  นวลเกลี้ยง นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
16.  นายไสว  จันวนา นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
17.  นางวรรณา  เสตะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หมวดที่  4 

การสมัครสมาชิก 

ให้ขอแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมสมาชิกโดยสมัครใจ 

หมวดที่  5   

การพ้นสมาชิกภาพ 

1.  พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ไม่ว่ากรณีใด 

2.  ยื่นความประสงค์ของลาออกจากสมาชิกภาพ 

 

 

 

.../หมวดที่ 6 

 

 

 



หมวดที่ ๖ 

หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 

๑. แนะน า ส่งเสริม หรือรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

2. การให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการต าเนินงาน และสร้างค านิยม หรือ เจตคติที่ดีในการ
ท างาน โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน คุณธรรมประจ าชาติ 

หมวดที่ ๗ 

การประชุมสมาชิก 

๑. ประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๒. เสนอรายงานการประชุมต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ือรับทราบและอนุญาต การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

๓. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มผ่านสื่อที่เห็นสมควร และก่อนการเผยแพร่กิจกรรมบนสื่อ
ต่างๆ ต้องขออนุมัติผู้อ านวยการโรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เตือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

(นายชาคริต  ด าชื่น) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประธานชมรม Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกิจกรรมกลุ่ม “ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา” 

ประจ าปี 2565 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

1 มีการน าเสนอ พระบรมราโชวาท และกระแสพระราช 

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาล 

ที่ ๙ ทุกครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

- เพ่ือกระตุ้น และ ปลุก/ปลูก 

จิตส านึกของการเป็นข้าราชการที่ตึ 

ของทีมบริหาร เพ่ือเป็นแบบอยางที่ดี 

ของบุคลากรต่อไป 

2 เผยแพร่ พระบรมราโขวาท และกระแสพระราชด ารัส 

ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที9 
บริเวณจุดลงชื่อการมาปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุก 

คนมีจิตส านักที่ดีในการปฏิบัติงาน 

-กระตุ้น และ ปลูก/ปลุก จิตส านึก 

ที่ดี แก่บุคลากรของโรงพยาบาล เพ่ือ 

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี 

ซึ่งจะท าพาองค์กรให้มี คุณธรรม 

และความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

3 น าเสนอสไลด์/วีดิทัศน์ ในเรื่องจรรยาบรรณข้ารายการ/ 

moph code สป. ในช่วงก่อน/ระหว่างพักเท่ียง ในการ 

ประชุมต่างๆ 

4 ตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากร 

5 จัดบอร์ดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การท าความตี 

เนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตน าสึกที่ดี 

และสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

(นายชาคริต  ด าชื่น) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประธานชมรม Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา" 

 

 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 
ที ่ พท  ๐๕๓๒/- วันที่   7  มกราคม  ๒๕๖5 
เรื่อง   ขออนุญาตจัดตั้งชมรม  Strong “ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา”  และด าเนินกิจกรรมของชมรม 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 จากการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องค าเนินการประเมินตนเองเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเสรีมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และกระตุ้นให้ทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 
 ข้อพิจารณา 
 บัดนี้ข้าพเจ้าไต้ด าเนินการจัดตั้งชมรม Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา " โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้มีความรู้เกี่ ยวกับ
การปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนสร้างจิตส านึที่ดีในเรื่องตังกล่าว 
และได้มีการประชุมเพื่อจัดท ากิจกรรมของกลุ่มอันเป็นการกระตุ้น ปลุก/ปลูก จิตส านึกท่ี ในเรื่องตังกล่าว ดังนี้ 
 1.  มีการน าเสนอพระบรมราโชวาท และกระแหระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่
หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา   
 ๒.เผยแพร่พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ บริเวณจุดลงชื่อการมาปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านักที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 ๓.น าเสนอสไลด์/วีดิทัศน์ ในเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ/moph code สป. ในช่วงก่อน/
ระหว่างพักเที่ยง ในการประชุมต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา   
 ๔.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค าหอบแทนของบุคลากร 
 ๕.จัตบอรด์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การท าความดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ ทุก
คนมีจิตส านึกที่ดี และสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 1.  อนุญาตจัดตั้งชมรมชมรม Strong "ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา" 
 ๒.  อนุญาตให้กลุ่มต าเนินกิจกรรมฯ 
 3.  เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rattaphumhospital.go.th ,บอรด์ประชาสัมพันธ์ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  

 

                                                               (นายประจวบ  รามณีย์) 
                                          สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 

 


