
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 00๓๒.301 /493                              วันที่   1 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั งกลุ่มไลน์ “ชมรม STRONG”โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน                                                                                                 

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   ตามค้าสั่ง โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ที่ 3/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั ง
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ประจ้าปีงบประมาณ 2565 โดยในของการ
ด้าเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ 2565 ดัชนี
ความโปร่งใส นั น 
  ในการนี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จึงขออนุมัติจัดตั งกลุ่มไลน์ต่อต้าน
ทุจริตนิคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ นี  

1. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร และเพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม บุคลากร
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน เห็นความส้าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มประกอบไปด้วยลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ้า และข้าราชการ 

2. สมาชิกมีหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนตั งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส้านึกท่ีดี
ต่อหน้าที่เปิดเผยเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้วย วิธีการต่างๆ  

3. มีการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั งมี กระบวนการใน
การติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความส้าคัญ ของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการ
ส้าคัญท่ีจะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรม
แก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืนมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     
           ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 

-  อนุมัติ        
     
 

      
         ( นางสาวณัฐพร  สุปนิ ) 

                                       นายแพทย์ช้านาญการ รักษาการในต้าแหน่ง 
                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 



     
 

ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส 

โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
---------------------------------- 

   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคต 
ของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาค
ส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความ
สนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าว
สามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาชนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างฐานความคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
ให้เกิดข้ึนการใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ 
   S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็น
หลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
     T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง 
    R (realize) บุคคลและชุมชน มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
    O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
    N (kNowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตของชุมชนและของประเทศ 
    G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรม และจิตพอเพียง 
ความหมายข้อความในระเบียบ 
  ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึง ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่สังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
 
 
 
 
 
 

/เสริมสร้าง… 



 
  เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  หมายถึง การกระท าใดๆ ของ
องค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆนั้น สามารถ
ตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อ ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสารและ
แสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการ
ส าคัญที่ช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงาน
หรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้การยอมรับและเชื่อถือ ที่ รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน คนท างาน
จะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้
เกิดความถูกต้องเป็นหลักเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา -ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุก
กระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ – สถานที ่

 ๑ . ชื่อ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณ ธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
พัฒนาความโปร่งใสของโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
 ๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

๓. วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
พัฒนาความโปร่งใส โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
  เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต 
ด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
  1 เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
  2. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
  3. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 
  ๕. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
  ๖. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน ให้ความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

/หมวดที่ ๓… 



 
หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

๔. สมาชิกกลุ่ม 
  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 

หมวดที่ ๔ 
การพ้นสภาพสมาชิก 

๕. การพ้นสมาชิกภาพ ดังนี้ 
   ๕.๑. โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
   ๕.๒. เสียชีวิต 

หมวดที่ ๕ 
หน้าที่ของสมาชิก 

๖.สมาชิกมีหน้าที่ 
  ๖.๑. วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง กจิกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรม 
 ต่างๆ ของกลุ่มรวมพลังเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส 
  ๖.๒. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางและข้ันตอนเพื่อให้สอดรับกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  ๖.๓. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
 กิจกรรมต่างๆ 
  ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานให้โรงพยาบาลนิคมน้ าอูนทราบ 

หมวดที่ ๖ 
คณะกรรมการ 

๗. คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
พัฒนาความโปร่งใส โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน พ.ศ.๒๕๖4 
  ประกอบด้วย คณะกรรมการไม่เกิน ๗ คน ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกกลุ่มและให้ผู้ที่ได้รับเลือก
ด าเนินการคัดเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการกลุ่มไม่เกิน คราวละ ๒ ปี และอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการกลุ่มได้อีกครั้ง 

หมวดที่ ๗ 
การประชุมสมาชิก 

๘. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
หมวดที่ ๘ บทเฉพาะการ 

๙. ให้ประธานคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้รับรักษาการตามระเบียบนี้ 
๑๐. ระเบียบนี้สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกกลุ่ม 
   ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 
    ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
               (นางสาวณัฐพร  สุปิน) 
         ประธาน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
                                            เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส 
                                                                        โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 



 
ค ำสั่ง โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ที ่14 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งกลุ่ม STRONG โรงพยำบำลนิคมน้ ำอูน 

 
   ตำมกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency : Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรงำนที่มีควำมโปร่งใสจึงได้แต่งตั้งกลุ่มบุคลำกรรณรงค์เพ่ือเสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
ในโรงพยำบำลนิคมน้ ำอูน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 
   ๑. นำยฐำปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนิคมน้ ำอูน 
   2. นำงสำวอำภำกร  แก้วมุงคุณ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
  3. นำงสำวนันทพัชร  ภูสะไสย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
   4. นำงสำวเมียววดี  สำขำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
   5. นำงสำวปำณิสรำ  วงศ์สง่ำ เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
   6. นำงสำววัชรำภรณ์  สำยบัว เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
   7. นำงลัดดำ  ฮมแสน  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
   8. นำงสำวจันทร์จิรำ  วิทักษำบุตร นักโภชนำกำรปฏิบัติกำร 
  9. นำยศุภชัย  เป้งค ำภำ  พนักงำนบริกำร 
   10. นำยสุเมธ  ดำบลำอ ำ  นำยช่ำงไฟฟ้ำ 
  11. นำยเมธี  สุขสร้อย  เภสัชกรช ำนำญกำร 
   12. นำยสมเกียรติ  ตุพิลำ พนักงำนประจ ำห้องยำ 
   13. นำงรุ่งนภำ  กรุณำน ำ นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร 
   14. นำงฤทัยรัตน์  นวลตำ จพ.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ปฏิบัติงำน 
  15. นำงสำวจุฬำลักษณ์  สำรบำล เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 
   16. นำงสำวนริศรำ  สัตถำผล นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
   17. นำยสิทธิชัย  โยธำยุทธ พนักงำนบริกำร 
   18. นำงสุกัญญำ  สัตถำผล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
   19. นำงรวีวรรณ  เจริญลอย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
   20. นำงสำวลัดดำ  ธุรำรัตน์ พนักงำนบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



   21. นำงสำวอทิตยำ  ดำบลำอ ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
   22. นำงสำวนุชจเรศ  ศรีสร้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  23. นำงสำวมิ่งขวัญ  เป้งค ำภำ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
  24. นำยยุทธนำ  ศรีชุบร่วง พนักงำนบริกำร 
  25. นำงสำวรัตรพร  พัฒคำต พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
  26. นำงสำววิจิตรำ  ฤทธิธรรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  27. นำงสำวอัจฉริยำพร  พรมนิต พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
  28. นำงสำวกำญจนำ  ไชยทองดี พนักงำนบริกำร 
  29. นำยธำนีวัฒน์  โยธำยุทธ พนักงำนบริกำร 
  31 นำงรัตนำภรณ์  ศิริมหำจันโท พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  32. นำงจันเพ็ญ  อินทรพำณิชย์ พนักงำนซักฟอก 
  33. นำงเพ็ญประภำ  ดรบ้ำนเขียว พนักงำนซักฟอก 
  34. นำงจำรุวรรณ  บุญพำนิชย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
  35. นำยชัยยงค์  มณีบู่  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  36. นำงสำวพัชนี  ศรีคลัง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
  37. นำงสำวจุรีพร  โฮมวงค์ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
  38. นำยธีระพงษ์  มณีบู่  พนักงำนบริกำร 
  39. นำงสำวอ้อมใจ  ส ำรำญ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
  40. นำงสำวทำริกำ  บุญปัน เจ้ำพนักงำนเวชสถิติช ำนำญงำน 
  41. นำงอฏิภร  สุริยมำตย์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  42. นำงสำวสมร  พัฒคำต เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  43. นำงสำวจำรินี  อ่ำงทอง ทันตแพทยช์ ำนำญกำร 
  44. นำงสำววรรณรญำ  ไชยชนะ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
  45. นำยลิขิต  เทิงจันทึก  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 
  56. นำงสำวภิรมย์  พรหมดีรำช ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
  47. นำยกิติกร  ผลำจันทร์ พนักงำนบริกำร 
  ให้บุคลำกรที่แต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมส ำนึกรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรในทุก ๆ ด้ำน กำรท ำงำนของกลุ่มเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส 
ได้ด ำเนินกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำน ตำมแนวควำมคิด “โรงพยำบำลนิคมน้ ำอูนใสสะอำด สู่ ประเทศไทยใส
สะอำด” ปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน ทุกระดับ โดยหลักแนวคิด ประเทศไทยจะใสสะอำดปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต้องมีกำรปลูกฝังเริ่มตั้งแต่ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จนขยำยถึงระดับประเทศ ใน
ที่สุด มีกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ เผยแพร่แนวควำมคิดดังกล่ำว ทำงกลุ่ม แกนน ำชุมชน อสม. ในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ ตลอดจนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ภำครัฐของหน่วยงำนต่ำงๆในพ้ืนที่ ด้วยโปร่งใส ให้เกิดควำมคุ้มค่ ำผลประโยชน์สูงสุดลงถึงระดับชุมชน 
ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรร่วมกับงำนอื่น ๆ               

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่ 2 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2564 
     
 

      
         ( นำงสำวณัฐพร  สุปนิ ) 

                                       นำยแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนิคมน้ ำอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



กลุ่มไลน์ ชมรม STRONG โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 

             
 
 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......2 ธันวาคม 2564.............................................................................................. 

หัวข้อ: .......แต่งตั งกลุ่ม STRONG โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส 
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน.................................. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

.... .......แต่งตั งกลุม่ STRONG โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส 
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2564.......       วันท่ี...2....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ....) 

ต้าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2564.......       

                   
  

 






