
ระเบียบ/แนวทางชมรม คุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน ( MAETHA  STRONG ) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 

    

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถานที ่

ชื่อชมรม  คุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน ( MAETHA  STRONG ) 

 
 สถานที่ต้ังชมรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ  เลขท่ี ๑๑๓ หมู่ท่ี 3 ต ำบลทำสบเส้ำ  
                               อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

1   เพื่อยกระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  
2   ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ ให้เห็นควำมส ำคัญและ
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำน ให้มีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม  

         หมวดที่ 3 

                                                     สมาชิก 

  สมำชิกของชมรมฯได้แก่ 

1. นำยอดเิรก    สุปินธรรม       ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ           ประธำนกลุ่ม 

2. นำงกมลพรรณ์  สำรกำศ   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน   สมำชิก 

3. นำงจิรัฐติกำล  กำสกูล     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

4. นำงเกณิกำ   มหำไม้        พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร    สมำชิก 

5. นำงเกสร   วงค์ใจ           เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน     สมำชิก 

6. นำงสำวนิพำ  ลือใจ         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    สมำชิก 

7. นำยสุธชำ   เข็มมุขปภศำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

8. นำยไพรสันต์  กันเพ็ชร์     นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร     สมำชิก 

9. นำยประสงค์  อุ่นนันกำศ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   สมำชิก 

10.น.ส.ภัทธ์ธีรำ  ยะใจ            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

11.นำงสำวกรกมล  อภิวงค์     พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร  สมำชิก 

12.น.ส.นงเยำว์  กันเนตรกำศ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิก 

13.น.ส.ภัทริกำ   ดอกแซ        ผู้ช่วยเหลือคนไข้     สมำชิก 

14.นำงสำวกรรณิกำร์   ทำมูล  พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร   สมำชิก 



15.นำงกนกทิพย์  โชคอรพันธ์  ผู้ช่วยเหลือคนไข้     สมำชิก 

16.น.ส.ภัทรำภรณ์  พรมเสน     เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  สมำชิก 

17.น.ส.หัสยำ  เจนพนัสสัก      ผู้ช่วยเหลือคนไข้     สมำชิก 

18.นำยสุชำนันท์   ศรียะกำศ   ผู้ช่วยเหลือคนไข้     สมำชิก 

19.นำยศุภชัย   แก้วหล้ำ        เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน     สมำชิก 

20.น.ส.เพ็ญ   สมอุทัย        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ   สมำชิก 

21.นำงเรณู   มูลทำ              พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

22.นำงชนนิกำนต์  เทพวงค์     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

23.น.ส.พรสุดำ  เข่ือนจินดำวงค์  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข   สมำชิก 

24.นำงรวงทอง   ชัยเนตร ผู้ช่วยเหลือคนไข้              สมำชิก 

25.นำงวรรณทอง  ศรีวิชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ   สมำชิก 

26.นำงอัมพวรรณ   ถำกำศ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

27.น.ส.สุขฤทัย  ชัยมำสพงษ์  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข   สมำชิก 

28.นำงชัชวำล   อิ่นค ำ           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ  สมำชิก 

29.น.ส.ศิริญญำ  อินตำกำศ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   สมำชิก 

30.น.ส.วันวิสำข์   ศรีวิชัย          พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร            สมำชิก 

31.นำงจันทร์ฉำย  วงค์หล่ิงห้ำ    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ   สมำชิก 

32.นำงกรรณิกำร์   ชำยสัก       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ   สมำชิก 

33.น.ส.รจนำ   พวงรัตน ์          พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร             สมำชิก 

34.นำงเสำวลักษณ์  แสนสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ   สมำชิก 

35.นำงประภัสสร   ศรีวิชัย  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน   สมำชิกและเลขำนุกำร      

                  
หมวดที่ 4 การพ้นสมาชิกภาพ 

  กำรพ้นจำกสมำชิกภำพ ดังนี้  
   1.ตำย  
   2.โอนย้ำยไปหน่วยงำนอื่น 
   3.ลำออกจำกรำชกำร 
 
 
 



หมวดที่ 5 
หน้าที่ของสมาชิก 

1. ประพฤติตนต้ังอยู่บนฐำนคติของควำมช่ือสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดีต่อหน้ำท่ี  
 2. เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจำกภำยใน และภำยนอก 

หน่วยงำน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
       3.  มีกำรส่ือสำร กำรแสดงควำมรับผิดชอบ พร้อมรับกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนกำรใน 
กำรติดตำม และประเมินผลท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำเท่ียงตรง เน้นถึงควำมส ำคัญของควำมโปร่งใสว่ำเป็น 
มำตรกำรส ำคัญท่ีจะช่วยป้องกันกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
       ๔. ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล สร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน 
ผู้มำรับบริกำรอย่ำงท่ัวถึง 

                  หมวดที่ 6  

     หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน 
  มีกำรด ำเนินงำนโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมำภิบำลดังนี้ 
  1.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.หลักธรรมำภิบำล  ประกอบด้วย หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักควำมโปร่งใส  หลักกำร
มีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ 
  3.หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภำพ และประหยัด 

      หมวด 7 
     แนวทางการด าเนินงาน 
  1.ไม่หำประโยชน์ให้ตนเอง หรือกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเพื่อตนเอง 
  ๒, ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และ
เห็นควำมส ำคัญและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๓. ยกระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 
  ๔. วิเครำะห์ สังเครำะห์  กระบวนงำนด้ำนกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำน 
ในหน่วยงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ปัญหำ  อุปสรรค กำรแก้ไขต่อผู้บริหำร 
  ๕. หน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 

หมวด 8 
คณะกรรมการบริหารชมรม คุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน  

( MAETHA  STRONG ) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 

  ให้คณะกรรมกำร  มีอ ำนำจหน้ำท่ี 

1. ค ำเนินกำรท้ังปวงของกลุ่มสร้ำงคุณธรรมให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับนี้ 

2. อ ำนำจกิจกำรอื่นใดท่ีเห็นสมควร  เพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำตำมวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

3. ประสำนงำนกลุ่มให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 



4. ควบคุมและก ำกับนโยบำยของกลุ่ม 

5. จัดประชุมกิจกรรมชมรมฯ อยำ่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง  ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่ำจะมีกำรยกเลิก 

       

                                                                 
      ( นำยวิเชียร   ปิงชัย ) 

                       สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ 

   

 
 


