
ชมรม STRONG กบ. สสอ.สันทราย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

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

คุณสมบัตขิองสมาชิกกลุ่ม 

 1. เป็นข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติ    คือผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ 
สันทราย 
 2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
ช่องทางการรวมกลุ่ม 
 

 1.Application LINE   ชื่อกลุ่ม กบ. สสอ.สันทราย เฉพาะ ผู้บริหาร เท่านั้นที่จะเป็นสมาชิกกลุ่ม   
ชื่อกลุ่ม สสอ.สันทราย เป็นกลุ่มใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งส่วนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายและ
โรงพยาบาลสันทราย สามารถเป็นสมาชิกได้ทุกคนที่เก่ียวข้อง 

  2.Application Fackbook  ชื่อกลุ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เป็นกลุ่มปิดเฉพาะ
สมาชิกเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

 1.เพ่ือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  

 2.เพ่ือสอดส่อง แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการบริหารงานที่ไม่ชอบธรรม อันเป็นกลไกส าคัญในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานขององค์กร 

 3.เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมในการด าเนินงาน พร้อมปลุกฝังค่านิยมตามมาตรการ 3 ป.1 ค. 
มุ่งเน้นให้การบริหารงานทุกส่วนเกิดความโปร่งใส 

 4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเครือข่ายหน่วยงานระดับอ าเภอให้มีระบบการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและการ
ป้องกันปราบปรามการทจุริต 

 5.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

6.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก 
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สมาชิกภาพ 

    คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1.นายเสน่ห์  คนขยัน ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ประธานกลุ่ม 

 2.นายสายัณห์  ชัยศรีสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร ้ รองประธานกลุ่ม 

 3.นายธวัช  วันดี ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ สมาชิกกลุ่ม 

 4.นายไพฑรูย์  นุ่มฟัก ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮัก สมาชิกกลุ่ม 

 5.นายสมบัติ  สุนันต๊ะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง สมาชิกกลุ่ม   

  6.นายรสิทธิ  บริรักษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด สมาชิกกลุ่ม  

 7.นายสมภพ  เก็งวินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง สมาชิกกลุ่ม  

 8.นายฉัตรชัย  จ าปา ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว สมาชิกกลุ่ม  

 9.นายอนุสิษฐ  กันธิ ผอ.รพ.สต.บ้านปงต า สมาชิกกลุ่ม 

 10.นางบัวซอน  บุตรศักดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านปงต า สมาชิกกลุ่ม 

 11.นางสมเพชร  ค าทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ สมาชิกกลุ่ม 

 12.นายครรชิต   ชนะทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ สมาชิกกลุ่ม 

 13.นางสุนันทา  ชูมณี ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม สมาชิกกลุ่มและเลขานุการ 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

กรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
           (๑) ด าเนินการทั้งปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
           (๒) อ านาจกิจการอ่ืนใดที่เห็นสมควร  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม 

                     (๓) ออกระเบียบใดๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของชมรม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ 

 

ช่องทางการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  

      สมาชิกท่ีสามารถเข้ากลุ่ม มีคุณสมบัติ    คือผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ 
สันทราย 
 ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าเข้าเงื่อนไขข้อ 3 จะเชิญเข้าเป็นสมาชิก ขาดคุณสมบัติผู้ดูแล
ระบบจะลบออกจากกลุ่ม              



 
-3- 

 
ระเบียบและแนวทางการด าเนินงาน  

 1.ประชุมกลุ่มทุกเดือน วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและคุณธรรม
ความโปร่งใส 
 

 2.แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทั่วๆ ไป และเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และการปราบปรามการ
ทุจริต หรือมาตรการส าคัญของหน่วยงานแก่บุคคลภายในหน่วยงาน 

 3.สมาชิกน าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากประชุม แจ้งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4.มีการวิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร และสรุปท าข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบสมาชิกกลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 นายเสน่ห์    คนขยัน ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต.หนองแหย่ง รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
 

0894319696 

2 นายสายัณห์  ชัยศรีสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต.หนองจ๊อม รพ.สต.บ้านหนองไคร้ 
 

0856956906 

3 นายธวัช      วันด ี ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต.เมืองเล็น รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
 

0896364290 

4 นายไพฑรูย์  นุ่มฟัก ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา  
ต.หนองแหย่ง 

รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา 0903311818 

5 นายสมบัติ   สุนันต๊ะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต.สันป่าเปา รพ.สต.บ้านป่าก้าง 
 

0867282406 

6 นายรสิทธิ    บริรักษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ รพ.สต.บ้านป่าเหมือด 
 

0861144710 

7 นายสมภพ   เก็งวินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต.ป่าไผ่ รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง 
 

0810253663 

8 นายฉัตรชัย   จ าปา ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว  
ต.แม่แฝกใหม่ 

รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว 0874299444 

9 นายอนุสิษฐ   กันธิ ผอ.รพ.สต.บ้านสันพระเนตร  
ต.สันพระเนตร 

รพ.สต.บ้านสันพระเนตร 0895615419 

10 นางบัวซอน   บุตรศักดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
 

0932285840 

11 นางสมเพชร  ค าทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
 

0856956902 

12 นายครรชิต   ชนะทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ ต.สันทรายหลวง รพ.สต.บ้านท่อ 
 

0987486029 

13 นางสุนันทา   ชูมณี ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม  
ต.สันทรายน้อย 

รพ.สต.บ้านสันคะยอม 0811792419 

 

 

 

 


