
ระเบียบชมรม 

“ ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว” 

****************** 
 “ ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว” หมายถึง บุคลากรสาธารณสุข ในสังกัด ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอปะทิว อ าเภอปะทิวจังหวัดชุมพร 
 ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความ

ชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความ
รับผิดชอบ พร้อมยอมรับการตรวจสอบ และมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่มีมาตรฐานให้ความส าคัญ
ของความโปร่งใส เป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความ
รับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่
ผู้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการ
ท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะ
ด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ 
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที ่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

หมวดที่ 1 

ชื่อ – สถานที ่
1.ชื่อกลุ่ม “ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว” 
2.สถานที่ตั้งกลุ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
๓. วัตถุประสงค์ของกลุ่ม “ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว” 

๓.๑. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๑.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๓.๑.๒ ส่งเสริมค่านิยมและการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

๓.๒.บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
๓.๒.๑ ประสานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต 
๓.๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบประมวลผลจริยธรรม/วินัย และการทุจริต 

๓.๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกันการทุจริต 
๓.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

๓.๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
๓.๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 



หมวดที่ 3 

สมาชิก 
4. สมาชิก “ชมรมสาธารณสุขปะทิวร่วมใจ มีคุณธรรม-โปร่งใส ในการท างาน ” ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เป็นสมาชิกชมรมฯ จ านวน 49 คน  

หมวดที่ 4 

การพ้นสมาชิกภาพ 
5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

5.1 ตาย 
5.2 ลาออก 
5.3 โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 

หมวดที่ 5 

หน้าที่ของสมาชิก 
6. สมาชิกมีหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ กฎหมายก าหนด ด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
สื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบ และมีกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
แสดงออกถึงความโปร่งใส สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพ่ือการ
ยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

หมวดที่ 6 

คณะกรรมการ 
7. คณะกรรม คณะกรรมการกลุ่ม สาธารณสุขปะทิวร่วมใจ มีคุณธรรม-โปร่งใส ในการท างาน ประกอบด้วย 

๑.นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ  สาธารณสุขอ าเภอปะทิว   ประธานกรรมการ 
๒.นายอาคม นิลภักดิ ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส    กรรมการ 
๓.นางสาววันเพ็ญ สูงสง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
๔.นายเหมือนหมั้น สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
๕.นายส าเริง นพช านาญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
๖.นายประเสริฐ ศรีภักดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
๗.นางนงลักษณ์ แป้นมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
๘.นายยุทธนา กาฬสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
๙.นางศักดิ์รินทร์ จันทร์สุรีย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
๑๐.นางสาวจันทร์ณภัส สุขวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
๑๑.นางทรงสวย อรรถยูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.นางสาวจารุวรรณ เชื้อชะเอม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
๑๓.นางสุนิดา กลมเลื่อม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
๑๔.นายอภิชัย ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
๑๕.นายฤทธี เพ็ชรนิล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   เลขานุการ 



หมวดที่ 7 

การประชุมสมาชิก 
8. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
9. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 17  มกราคม พ.ศ. 2563 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………… 
(นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ) 

ประธานกลุ่มสาธารณสุขปะทิวร่วมใจ มีคุณธรรม-โปร่งใส ในการท างาน 


