
     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี ๓๔๓๓๐                        
ที่ อบ ๒๕๓๒/189     วันที่ 9 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง โปรดพิจำรณำระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ของหน่วยงำน 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม ได้จัดท ำระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ     
ตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรเสริมสร้ำง
บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตด้วยกรอบ STRONG และคุณธรรมที่พึงประสงค์ คือ วินัย สุจริต 
จิตพอเพียง และจิตอำสำ โดยมีข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำว เป็นสมำชิก
ชมรม ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ 
ประเทศชำติเพิ่มขึ้น และองค์กรได้รับกำรยอมรับให้เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมจริยธรรม 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขอเสนอระเบียบชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้ำนทุจริตฯ ของหน่วยงำน เพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำม และขออนุญำตเผยแพร่ระเบียบชมรม 
STRONG  บนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน รำยละเอียดตำมที่แนบมำพร้อมนี้ 

       จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ          
    
  
       
                  (นำยถนอม ผิวหอม)      

         ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

       ลงนามแล้ว/อนุญาต 
 
 
              (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 

    สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 

ชื่อหน่วยงาน : งำนนิติกำร กลุ่มบริหำรงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
วัน/เดือน/ปี :  1  มีนำคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ :    ขออนุญำตเผยแพร่ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 

ควำม    ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ตำลสุม จังหวัด
อุบลรำชธำนี 

รายละเอียดข้อมูล  :  
1.ประกำศระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์   
สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
....................................................................................... ..................................................................................
........................................................................................................................................................... .............. 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นายวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม                ต ำแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
            วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖4                          วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 

 
 

 



 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

ที ่ 6 /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
............................................................... 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม ได้จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนำควำมโปร่งใส ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันกำร
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรเสริมสร้ำงบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตด้วยกรอบ STRONG 
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ คือ วินัย สุจริต จิตพอเพียง และจิตอำสำ โดยมีข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำว เป็นสมำชิกชมรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ เจ้ำหน้ำที่ มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ ประเทศชำติเพ่ิมขึ้น และองค์กรได้รับกำรยอมรับให้เป็นต้นแบบ
กำรส่งเสริมจริยธรรม 

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนชมรม STRONG เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ช. และเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชำติเพ่ิมข้ึน ด้วย
คุณธรรม ๔ เรื่อง คือ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอำสำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม ดังนี้ 

คณะกรรมการชมรม STRONG ประกอบด้วย 
1) นำยวรวิทย์   สอดศรี  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  ประธำนกรรมกำร 
2) นำยถนอม  ผิวหอม  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยบุญมี  เนื้ออ่อน  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.หนองกุง  กรรมกำร 
4) นำงปำนรดำ  หอมสมบัติ  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ส ำโรง  กรรมกำร 
5) นำงสินธร  สุขุมำลวงศ์  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ดอนพันชำด  กรรมกำร 
6) นำยพุทธินันท์  บุญทำ  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.นำคำย  กรรมกำร 
7) นำงอรอุมำ ประสมพันธ์  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ค ำหนำมแท่ง  กรรมกำร 
8) นำงสุดำรัตน์  อุทุม   ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.จิกเทิง  กรรมกำร 
9) นำยมนสิช  สุขุมำลวงศ์  ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ค ำหว้ำ  กรรมกำร 
10) นำงสำวภัทรำวดี  พำนิช  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร      กรรมกำร/เลขำนุกำร 
11) นำงสำวพัชรี  ภูธร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร      กรรมกำร/

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



มีหน้าที ่
๑. บริหำรและขับเคลื่อนงำนของชมรมฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย 
๒. สร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้ำใจในกิจกำรที่เกี่ยวกับชมรมแก่สมำชิกชมรม 
๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยะธรรม ควำมโปร่งใสเพ่ือเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม 

และเป็นต้นแบบองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
๔. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน  
๕. ส่งเสริมให้บุคลำกรและสมำชิกของชมรมประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริต กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และ

กล้ำหำญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีควำมพร้อมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำรทุจริต 
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะต่อคณะท ำงำนและสมำชิกชมรมในกำรขับเคลื่อน

โครงกำร/กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน 
๗. ส่งเสริมและยกย่องคนดีให้เป็นต้นแบบในกำรขยำยควำมดี สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เกิดหน่วยงำน

ต้นแบบที่มีผลงำนส่งเสริมตำมประมวลจริยธรรม 
๘. สร้ำงเสริมและพัฒนำเครือข่ำยชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้ำนทุจริต ส่งเสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใส ให้เป็นองค์กรต้นแบบตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
๑. ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หลักคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
๒. เชิญชวน รณรงค์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนสมัครเป็นสมำชิกชมรมและร่วมร่วมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
๓. ปฏิบัติอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสและกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

 
(นำยวรวิทย์  สอดศรี) 

สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 
 
 


