
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพอ้  (งานบรหิาร)  โทร 073494064 

ท่ี ปน 1132 / 56                                         วันท่ี  15 กมุภาพันธ์ ๒๕๖4 
เรื่อง ขออนุมัติจัดต้ัง “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต” และแต่งตัง้คณะกรรมการ  
เรียน สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  

๑. เรื่องเดิม 
    ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  ได้มี“ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต”จัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปน็ธรรม ปลอดจากการทุจริต และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ มีมาตรฐานบริการที่ดีให้แก่ผู้มารับบริการ นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 
      “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต”ได้จดักิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็น

ธรรม ปลอดจากการทจุริต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๓. ข้อพิจารณา 
                  จึงขอรายงานกิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและขออนุญาตนำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ http://kapho.sasukpattani.com/เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

๔. ข้อเสนอ 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต 

 

                                                         
                              (นางสาวซอรีฮะ ดามิ) 

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

             ทราบ  อนุญาต 

                            
                      (นายอะหลี หมานมานะ)  
                      สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 
 
 
 



 
คำสั่งสำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะพ้อ 

ท่ี ๓7/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานท่ีโปร่งใส (กะพ้อStrong) 

ของสำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะพ้อ และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
-------------------------------------------------- 

 ตามที่   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ  (สำนักงาน ป.ป .ช.)  
ได้ดำเนินการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตามการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส นั้น 
        เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กะพ้อ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ  
 1.1 นายอะหลี หมานมานะ สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ประธานกรรมการ  
 1.2 นายอับดุลฮาเลม็ ฮาแว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายนีดอล ยูแม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
 1.4 นายอิมรอน กะสูเมาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ  
 1.5 นางสาวซอรีฮะ ดาม ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหน้าท่ีดังนี้  
 1. ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
 2. ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานท่ีโปร่งใส่  
 2.1 นายอะหลี หมานมานะ สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ประธานกรรมการ  
 2.2 นายอับดุลฮาเลม็ ฮาแว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายนีดอล ยูแม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
 2.4 นายอิมรอน กะสูเมาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ   
 2.5 นางพนิดา กุลุแป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
 2.6 นางสาวซอรีฮะ ดาม ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ  
 2.7 นางสาวอัฟนาน สาและ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
 2.8 นายซัมซี เจ๊ะแต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
 2.9 นางฟารีฮา เด่นอุดม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
 2.10 นางแซงซเียาะ วาโซะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
 2.11 นางสาวซอรีฮะ ดาม ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน       กรรมการและเลขานกุาร 



โดยมีหน้าท่ีดังนี้  
 1. จัดวางระบบการป้องกันการทุจริตของบุคลากร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  
 2. จัดทำแนวทางการบริหารงานที่โปร่งใสในเรื่องดังต่อไปนี ้  
  ๒.๑ การใช้รถส่วนกลางของทางราชการ  
  ๒.๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่  
  ๒.๓ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๒.๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัด  
 ๓. ดำเนินการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแนวทาง และตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส 
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

                                   
 

                  (นายอะหลี  หมานมานะ)  
              สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จงัหวัดปตัตาน ี 
วัน/เดือน/ปี : 15 กุมภาพนัธ์ ๒๕๖4 
เรื่อง : หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … รายละเอียดข้อมูล (โดย
สรุปหรือเอกสารแนบ)  
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG …  
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...  
3. รายช่ือสมาชิกของชมรม STRONG ...  
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ..   
Link ภายนอก :  ไม่มี  
หมาย เหตุ  ....................................... ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผูอ้นุมัติรับรอง 
อับดุลฮาเล็ม ฮาแว อะหลี  หมานมานะ 

(นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว) (นายอะหลี หมานมานะ) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ซอรีฮะ ดามิ 
(นางสาวซอรีฮะ ดามิ) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

 


