
 

 

 

หลักฐานการรวมกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต และการ

บริหารงานที่โปร่งใส 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม  ปี ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานท่ีโปร่งใสของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑ 

๑. นายอชิรวัฒน์ กว้างขวาง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.ตระมูง 

๒. นายเข็มชาติ บุญล้อม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  รพ.สต.สะเอิง 

๓. นส.เสาวรส วุฒิยา  พนักงานบันทึกข้อมูล  รพ.สต.หนองเมธี 

๔. นส.สง่า  พรมศรี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่   รพ.สต.เมืองแก 

๕. นางสุมาลี ศาลางาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ตากลาง 

๖. นางเนตรดาว ควรคง  พยาบาลวิชาชพช านาญการ รพ.สต.โสมน 

๗. นางลฎาภา ศรีฤทธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.โพนครก 

๘. นางจตุพร ล  าประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองบัว 

๙. นายธนพล เข็มเพชร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บัวโคก 

๑๐. นส.วันเพ็ญ กระจาย  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.หนองม่วง 

๑๑. นางมณธิพร พลยุทธ์  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.สาโรช 

๑๒. นางนัยนา นามโสม  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.พรมเทพ 

๑๓. นส.ปนัดดา ร่วมศรี  พนักงานบันทึกข้อมูล  รพ.สต.กระโพ 

๑๔. นส.ปิยนันท์ จ าปาทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รพ.สต.บะ 

๑๕. นายสมจิตร สาพันธ์  พนักงานบริการ   สสอ.ท่าตูม 

๑๖. นส.ชลธสิา จันทร์ด า  พนักงานธุรการ   สสอ.ท่าตูม 

๑๗. นางสุภัตรา ราชภักดี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล  รพ.สต.ม่วงมูล 

๑๘. นส.จันทิมา ราชโสภา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ทุ่งกุลา 

๑๙. นส.สาวิตร ี คงสุข  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ปรีง 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม 

๑. ชื่อกลุ่ม  FC (แฟนคลับ)   

๒. เพ่ือให้เกิดการติดตามประเมินผล และการลงเวลาปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน 

สามารถลดความเสี่ยงป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการเบิกค่าตอบแทน 

แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

๑. ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ เรื่องการลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการ ระบุเวลามา-เวลา

กลับ  พร้อมสรุปยอดข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ทุกวัน

ท าการ 

๒. ช่วยแจ้งเตือนการลงชื่อฏิบัติราชการ แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  พ่ีช่วยน้อง น้องช่วยพี่ ไม่ใช่การจับผิด 

๓. เน้นการติดตาม  สะท้อนผลทันที่ ช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารภายในหน่วยงาน   

๔. สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวทางการท างาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ

สร้างสรรค์ ในไลน์กลุ่ม FC (แฟนคลับ) 

๕. สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ ผอ.รพ.สต. และ สสอ.  และน าเสนอแนวทางพัฒนางานในปีต่อไป 



 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม 

ที่  ๑๒  / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน ปี ๒๕๖๑ 

………………………………………….. 

ตำมท่ีกระทวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค.(ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำมปรำม และเครือข่ำย)ในกำร

ป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของ

หน่วยงำน (ITA)  ในปี  ๒๕๖๑ ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

และจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของหน่วยงำน พบว่ำขั้นตอนกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม และ

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพในสังกัด ๑๗ แห่ง ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง และขำดกำรติดตำมประเมินผล 

เพ่ือให้เกิดกำรติดตำมประเมินผล และกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ เป็นปัจจุบัน สำมำรถลดควำมเสี่ยง

ป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรเบิกค่ำตอบแทน จึงเห็นควรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของ

หน่วยงำน ปี ๒๕๖๑  (กลุ่มแฟนคลับ FC )ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. นำงจตุพร ล้ ำประเสริฐ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.หนองบัว ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงเนตรดำว ควรคง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.โสมน รองประธำน 

๓. นำยอชิรวัฒน์ กว้ำงขวำง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  รพ.สต.ตระมูง รองประธำน 

๔. นำงมณธิพร พลยุทธ์  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.สำโรช รองประธำน 

๕. นำยเข็มชำติ บุญล้อม  เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล  รพ.สต.สะเอิง กรรมกำร 

๖. นส.เสำวรส วุฒิยำ  พนักงำนบันทึกข้อมูล  รพ.สต.หนองเมธี กรรมกำร 

๗. นส.สง่ำ  พรมศรี  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่   รพ.สต.เมืองแก กรรมกำร 

๘. นำงสุมำลี ศำลำงำม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ตำกลำง กรรมกำร 

๙. นำงลฎำภำ ศรีฤทธิ์  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  รพ.สต.โพนครก กรรมกำร 

๑๐. นำยธนพล เข็มเพชร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข รพ.สต.บัวโคก กรรมกำร 

๑๑. นส.วันเพ็ญ กระจำย  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.หนองม่วง กรรมกำร 

๑๒. นส.ปิยนันท ์ จ ำปำทอง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  รพ.สต.บะ กรรมกำร 

๑๓. นำงนัยนำ นำมโสม  พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข รพ.สต.พรมเทพ กรรมกำร 

๑๔. นส.ปนัดดำ ร่วมศรี  พนักงำนบันทึกข้อมูล  รพ.สต.กระโพ กรรมกำร 

๑๕. นำยสมจิตร สำพันธ์  พนักงำนบริกำร   สสอ.ท่ำตูม กรรมกำร 

๑๖. นำงสุภัตรำ รำชภักดี  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พยำบำล  รพ.สต.ม่วงมูล กรรมกำร 

๑๘ นส.จันทิมำ..../ 



 

๑๗. นส.จันทิมำ รำชโสภำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ทุ่งกุลำ กรรมกำร 

๑๘. นส.สำวิตร ี คงสุข  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.ปรีง   กรรมกำร 

๑๙. นส.ชลธสิำ จันทร์ด ำ  พนักงำนธุรกำร   สสอ.ท่ำตูม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่  

๑. วำงแผนงำนและก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนกลุ่มผู้รับผิดชอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน 

๒. สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ มีกำรรวมกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง  สม่ ำเสมอ  

๓. ส่งผลกำรด ำเนินงำนในหน่วยบริกำรที่รับผิดชอบให้สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูมทรำบทุกระยะ ตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่  ๒๒  เดือน  กุมภำพันธ์  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑ 
 

      
 

(นำยสมหวัง อิฐรัตน์) 

สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำตูม 



นส.จันทิมา ราชโสภา นางลฎาภา ศรีฤทธิ์ นางสุภัตรา ราชภักดี นายธนพล เข็มเพชร นส.สาวิตรี คงสุข นส.ปนัดดา ร่วมศรี

รพ.สต.ทุ่งกุลา(กรรมการ) รพ.สต.โพนครก(กรรมการ) รพ.สต.ม่วงมูล(กรรมการ) รพ.สต.บัวโคก(กรรมการ) รพ.สต.ปรีง(กรรมการ) รพ.สต.กระโพ(กรรมการ)

นายสมจิตร สาพันธ์ นางนัยนา นามโสม นส.วันเพ็ญ กระจาย นส.สง่า  พรมศรี นส.เสาวรส วุฒิยา นส.ปิยนันท์ จ าปาทอง

สสอ.ท่าตูม(กรรมการ) รพ.สต.พรมเทพ(กรรมการ) รพ.สต.หนองม่วง(กรรมการ) รพ.สต.เมืองแก(กรรมการ) รพ.สต.หนองเมธี(กรรมการ) รพ.สต.บะ(กรรมการ)

นางสุมาลี ศาลางาม

รพ.สต.ตากลาง(กรรมการ)

นส.ชลธิสา จันทร์ด า

สสอ.ท่าตูม(กรรมการ)

นายเข็มชาติ บุญล้อม

รพ.สต.สะเอิง(กรรมการ)

นางจตุพร ล  าประเสริฐ

รพ.สต.หนองบัว (ประธานกรรมการ)

นายอชิรวัฒน์ กว้างขวาง

รพ.สต.ตระมูง(รองประธาน)

นางเนตรดาว ควรคง

รพ.สต.โสมน(รองประธาน)

นางมณธิพร พลยุทธ์

รพ.สต.สาโรช(รองประธาน)



 

 

 

 

หลักฐานการรวมกลุ่มไลน์ FC (แฟนคลับ) 

และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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