
         
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน  โทร. 0 53๕๐ ๑๗๐๒  
ที่ ลพ 0๗๓๒/  012                           วันที่   4 กุมภำพันธ์ 2565 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรมSTRONG ” 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
 
 

 เรื่องเดิม 

 ตำมท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรส่งใน
กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (More Open,to 
more  Transparency  : MOPH ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  2565 ในข้อค ำถำม MOIT  19 ข้อ2
ก ำหนดใหห้น่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มกันในนำม “ชมรมSTRONG ” 
 

 ข้อพิจำรณำ           
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเครือข่ำย จึงได้
รวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
โดยมีสมำชิกท้ังสิ้น 7 คน เพื่อด ำเนินกิจกรรมชมรมให้บรรลุวัตถุประสงค์  

 
ข้อเสนอ           

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดด ำเนินกำรดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็น
พระคุณ            
  1.ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิก“ชมรมSTRONG ”ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

2.ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ช่องทำงอ่ืน 
 

       
                                  (นำงสุจิตรำ ปิ่นกุมภีร์ 
)                                      ประธำนชมรม STRONG  
       
     อนุมัติเผยแพร่ 
     ลงนำมแล้ว 
 

        
     (นำยบัญญัติ อรรคศรีวร) 
       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 



                                   
ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 

        ที่  ๐1๗/๒๕๖5 
 เรื่อง  แต่งตั้ง “ชมรม Strong”ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ ๒๕๖5  

.......................................... 
 ตำมท่ี ศูนยป์ฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดให้มีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกร

ของหน่วยงำนในนำม “ชมรม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน เพ่ือเป็นกลไกหลักในกำรเฝ้ำ
ระวังและแจ้งเบำะแส ตำมมำตรกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่ว ยงำน ในกำร
ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (More Open,to more  
Transparency  : MOPH ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  2565 โดยกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นจะต้องมีกำรด ำเนินกำรที่
ครอบคลุม ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้เข้ำถึง ปฏิบัติตนบนรำกฐำนของควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และเกิดควำมตระหนักใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และมีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสไปยังกลุ่มที่มีอุดมกำรณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรนี้ได้มีกำร
รวมกลุ่มของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  ดังนี้ 

๑.นำงสุจิตรำ  ปิ่นกุมภีร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงเฉลิมชนม์  ศิริวิบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  รองประธำน 
๓.นำงสำวกุลธิดำ  มหำไม้  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
๔.นำงสำวทนำลักษณ์ ปำลี  ผู้ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่      กรรมกำร 
๕.นำยเจษฎำกร  วงค์คม  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๖.นำงสำวจันทร์เพ็ญ ดุมลำย  ผู้ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่     กรรมกำร 
๗.นำงสำวชุดำภรณ์ บุญเพ็ง          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บทบำทหน้ำที่ 
๑.ก ำหนดรูปแบบ และเป้ำหมำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

บ้ำนธิ  ให้สอดคล้องกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กระทรวงสำธำรณสุขและนโยบำยรัฐบำล 
๒.ด ำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของกระทรวง

สำธำรณสุขและนโยบำยของรัฐบำล อันแสดงถึงควำมพยำยำมท่ีจะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำม
โปร่งใสยิ่งขั้น 
 ๓.เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรสู่สำธำรณชนและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
   
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      

สั่ง ณ  วันที่     1๕   กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 

                  
 (นำยบัญญัติ อรรคศรีวร) 

       นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  รักษำรำชกำรแทน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 



            
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
เรื่อง การด าเนินงาน “ชมรม Strong” 

------------------------------- 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้การด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย
การด าเนินกิจกรรมนั้นจะต้องมีการด าเนินการที่ครอบคลุม ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้าถึง ปฏิบัติตนบนรากฐาน
ของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเกิดความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต และมีช่องทางการแจ้งเบาะแสไปยัง
กลุ่มที่มีอุดมการณ์ต่อต้านการทุจริต ในการนี้ได้มีการรวมกลุ่มของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการ คือ 

ข้อ 1 ชื่อชมรม “ชมรม Strong” 
ข้อ 2 ช่องทางการรับสมัครสมาชิก/คุณสมบัติ 
 2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1) เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
 2) สมัครด้วยตัวเอง ณ ที่ตั้ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
ข้อ 3 ช่องทางการรายงานข่าวสารความดี และข่าวไม่พึงประสงค์ ข่าวการทุจรติ 

1) ทางโทรศ้พท์ถึงประธานหรือกรรมการชมรม 
2) ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งส านักงาน 

              ข้อ 4  คณะกรรมการ “ชมรม Strong” 
๑.นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธานกรรมการ 

๒.นางเฉลิมชนม ์  ศิริวิบูรณ ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รองประธาน 

๓.นางสาวกุลธดิา  มหาไม ้  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 

๔.นางสาวทนาลักษณ ์ ปาล ี  ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี      กรรมการ 

๕.นายเจษฎากร  วงค์คม  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบตัิการ  กรรมการ 

๖.นางสาวจันทรเ์พ็ญ ดุมลาย  ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี     กรรมการ 

๗.นางสาวชุดาภรณ ์ บุญเพ็ง          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อ 5 บทบาทหน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ “ชมรม Strong” 

1. ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏิทินความดี โดยยึดแนวคิดจริยธรรมในงาน 
ประจ า  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม ตามยุทธศาสตร์ 5 ความดี ได้แก่ เพ่ือตนเอง เพ่ือผู้ป่วย  
เพ่ือองค์กร เพ่ือชุมชน และเพ่ือสิ่งแวดล้อม ตามวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาของตนเอง 

3. รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส เป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสข่าวสารการทุจริตที่พบเห็น 
4. จัดกิจกรรม/พัฒนาบุคลากรให้เกิดคุณธรรมและต่อต้านอธรรม 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น “คนคุณธรรม จริยธรรม” 

 
 

 
                                                                             /ข้อ 7 วัตถุประสงค์....  

 



 
 
ข้อ 7 วัตถุประสงค์ “ชมรม Strong” 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประสานงานด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

2. เป็นศูนย์ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3. เป็นศูนย์ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ในการด าเนิน 

กิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. ส่งเสริมรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

มิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
5. เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

มิชอบ รวมทั้งกิจกรรมคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
6. สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกและบุคลากรในหน่วยงาน 
7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่สมาชิกให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมและ 

การมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ภายในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8. ส่งเสริมการท าดี 5 ด้าน ได้แก่ ท าดีเพ่ือตนเอง ท าดีเพ่ือผู้ป่วย ท าดีเพ่ือองค์กร ท าดีเพ่ือชุมชน  
ท าดแีละเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

9. เป็นศูนย์ความร่วมมือแจ้งความดี เชิดชูคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและต้านคนอคุณธรรม 
10. เข้าร่วมกิจกรรมความดี ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจ าชาติ เพ่ือเป็นกลไก 

กระตุ้นให้คุณธรรมเกิดข้ึนกับบุคลากรทั้งกาย วาจา ใจ 
                   จึงประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิได้รับทราบ และสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก “ชมรม Strong” ได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้โดยไม่จ ากัดเวลา 
  
                                      สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 

 
   (นายบัญญัติ อรคคศรีวร) 

            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       รักษาราชการแทน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 


