
 
 
 
 

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบ  
ที่ 38 / ๒๕๖5  

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานชมรม STRONG ต้านทุจริต   
...................................................................... 

 
ตามที่ได้มีการรวมกลุ่มชมรม STRONG ต้านทุจริต ของเจ้าหน้าที่  เพ่ือการบริหารที่โปร่งใสและ

กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ 
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต จึงแต่งตั้งคณะทํางานชมรม STRONG ต้านทุจริต ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑.นางมาซือนะห์  อามีเราะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้าคณะทํางาน  
2.นางรัชนันท์     หงษ์น้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
3.นางสาวรัศมี    อามีเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
4.นางจันทรชา   เชิดชู   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
5. นายยงยุทธ์    หนูพรหม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน  
6.นางวิภาวรรณ  ศรีสังข์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
๗.นางน้ําฝน  พรหมน้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
8.นางดาราวัลย์  บัน้บรูณ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน  
9.นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เลขานุการ 

ให้คณะทํางานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
๑.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน   

ของหน่วยงานภาครัฐ  
๒.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ  
3.ควบคุม กํากับ ดูแล ชมรม STRONG ต้านทุจริต “กลุ่ม ITA สสอ.ตากใบ” ให้ดําเนินงานตาม

แนวทางท่ีกําหนด  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่   10  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
              (นายวีระโชติ รัตนกุล) 
            สาธารณสุขอําเภอตากใบ 

 
 



 
 

รายช่ือสมาชิก Application Line กลุ่ม“ITA สสอ.ตากใบ” 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางมาซือนะห ์ อามีเราะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสอ.ตากใบ  086-9698148 

2 นางรัชนันท ์ หงษ์น้อย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสอ.ตากใบ 0๘๑-๙๖๓๔๗๓๑ 

3 นางสาวนอร์ไอนี  ยูโซ๊ะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสอ.ตากใบ 0๖๕-๔๔๑๔๔๗๑ 

4 นางสาวรัศม ี อามีเราะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสอ.ตากใบ  089-9777528 

5 นางพจนี  จันทร์เกต ุ ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข อาวุโส) สสอ.ตากใบ 0๘๙-๘๗๖๑๔๖๙ 

6 นางสาวกัณจนพร กุญชรชัย จพ.สาธารณสุข ชํานาญงาน สสอ.ตากใบ  063-8824705 

7 นางจันทรชา  เชิดชู นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สสอ.ตากใบ  091-0266995 

8 นายยงยุทธ ์ หนูพรหม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ สสอ.ตากใบ 0๘๑-๗๓๘๖๔๑๑ 

9 นางสาวปัณฑติา  เสาร์พูล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ สสอ.ตากใบ  092-3619963 

10 นางน้ําฝน  พรหมน้อย ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.บา้นกูบ ู 086-2992935 

11 นางอุทัยพร  นาว ี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.บา้นกูบ ู 087-8872014 

12 นายวิโรจ  ชาญแท ้ ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.บา้นทรายขาว 089-7323400 

13 นายอัสมาว ี สือนิกลิง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข อาวุโส) รพ.สต.ศาลาใหม ่  086-2974612 

14 นางจันทร์แจ่ม  อินอุ้ย ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.บา้นโคกงู  087-2971987 

15 นางสาวแวสุนียะห ์ อาแด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.บา้นโคกงู  093-7545135 

16 นางสมจิต  กล้าหาญ ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.พร่อน  086-2984759 

17 นางวิภาวรรณ  ศรีสังข ์ ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.บา้นโคกยาง  084-9632988 

18 นางสาวยามลี๊ะ  มะดูสาล ี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ รพ.สต.บา้นโคกยาง  062-0714412 

19 นางสมศร ี พงษ์พานิชย์ ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.บา้นตะเหลีย่ง  080-8724022 

20 นางดาราวัลย ์ บั้นบูรณ ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ (รก.ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บา้นโคกมือบา  098-6807936 

21 นางสาวฮายาต ี นาป ี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ รพ.สต.บา้นโคกมือบา  082-2591522 

22 นางละมัย  ยูโซะ ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข อาวุโส) รพ.สต.นานาค  082-2647179 

23 นางสาวนูรีซัน  แวจ ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.นานาค  091-3133257 

24 นางสาวอุไร  เพ็ชรนิล ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ) รพ.สต.บางขุนทอง  081-7482244 

25 นางบุญเที่ยง  พูนเทพ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.บางขุนทอง  082-2606942 


