
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ท่ี ลพ ๐๗๓๒/ พิเศษ           วันที่    4  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินการจัดการประชุมชมรมSTRONG 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 

  เรื่องเดิม 
             ด้วยชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เกิดจากการรวมกลุ่ม

ของบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมีกลไกหลักในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ และด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  

         ข้อเท็จจริง 
            ชมรมSTRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  จึงก าหนดจัดประชุมกลุ่ม

ขึ้นในวันที่  ๑8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เพื่อด าเนินกิจกรรมการปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
 

         ข้อเสนอและพิจารณา 
              จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติด าเนินการจัดการประชุมต่อไป 

 

                 
 (นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง) 

                     ประธานชมรม STRONG  
 

 
-อนุมัต ิ

           

 
 
       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 
 
 
 



รายงานการประชุมชมรมSTRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต   
คร้ังที่ 1 / ๒๕๖4 

วันที่  18   กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ

ผู้มาประชุม   
1. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง            ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ   ประธานกรรมการ 
2. นายด ารงค์เดช      มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
3. นางไพรินทร์  ปาละปนิ  ผอ.รพ.สต. ห้วยยาบ   กรรมการ 
4. นางดรุณ ี มั่นใจวงค ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
5. นายธวชัชัย ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยไซ   กรรมการ  
6. นางพสิมัย ไชยประสพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสุจิตรา    ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

เร่ืมประชุม  13.30น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
  ๑.แจ้งจากประธาน 
   ๑.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมาและในปีพ.ศ.2564 นโยบายดังกล่าวยังคงอยู่ รวมถึงได้ประกาศนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ที่มีเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึน
ในหน่วยงาน ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน อันจะเกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงานรวม 4 ด้าน การใช้อ านาจหน้าที่เปน็ไปโดยไม่สุจริต 
เข้าไปมีส่วนไดส้่วนเสยีกับกิจกรรมที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 
  ๒.การด าเนินกิจกรรมในปี ๒๕๖4 ชมรมได้มีแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 7 มาตรการ โดยชูประเดน็ปลูกและปลุกจิตส านักต้านการโกงทุกรูปแบบกับบุคลากรทุกระดับ 
  3.สสจ.ล าพนูมีหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเปิดเพลงคุณธรรม  
จริยธรรมก่อนการประชุม อบรม ทุกครั้งโดยสามารถdownload ได้ที่เว็บไซต์ของศปท.หัวข้อสื่อจริยธรรม 
   
ที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 
ที่ประชุม      เปน็การประชุมครั้งแรกจึงไม่มีรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ ๓      เร่ืองสืบเนื่อง  
ที่ประชุม      เปน็การประชุมครั้งแรกไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
  1.   จากประเด็นปลูกและปลุกจิตส านึกในการต้านการโกงทุกทุกรูปแบบจึงขอให้สมาชิก
ชมรมช่วยกันก าหนดกิจกรรมในปีพ.ศ.2564 
ที่ประชุม     เสนอให้มีการเปิดเพลงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อกระตุ้นจิตส านึกก่อนการประชุมในหน่วยงานทุกครั้ง 
  2.ขอให้สมาชิกช่วยกันคิดกิจกรรมเพื่อปลูก/ปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตในปี 2564 เพิ่มเติม 
ที่ประชุม     เสนอให้มีการใช้LOGO ของศปท.เป็น Screen พื้นหลังในจอคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองของทุกหน่วยงาน 
มติที่ประชุม รบัทราบพร้อมปฏบิัติ 
ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
      1.นัดประชุมคณะท างานฯ.คร้ังต่อไปเดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖4 
  
ที่ประชุม     รบัทราบ       
  
เลิกประชุม  ๑๖.3๐ น.  
     

ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           ( นางสุจิตรา   ปิ่นกุมภีร์  ) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
     

ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
            (  นางพรนิภา ทว้มผึ้ง) 
             รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ท่ี ลพ ๐๗๓๒/ พิเศษ           วันที่    19  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง   รายงานการประชุมชมรมSTRONGและขออนุมัติน าข้อมูลเผยแพร่ทาง Web site ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 

  เรื่องเดิม 
             ด้วยชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ได้รับอนุมัติให้จัดการ

ประชุม ในวันที่  ๑8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เพื่อด าเนินกิจกรรมการ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  

 
         ข้อเท็จจริง 
            ชมรมSTRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ได้ด าเนินการจัดประชุม

ขึ้นในวันที่  ๑8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภบ้านธิ เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดการ
ประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

         ข้อเสนอและพิจารณา 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุมัติน าข้อมูลเผยแพร่ทาง Web site ของหน่วยงาน

ต่อไป 
 

                        
 (นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง) 

                  ประธานชมรมSTRONG 
 

 
ทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
-อนุมัติเผยแพร่ 

 

    
       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 



                           รูปถ่าบกิจกรรมต่อเนื่องของกลุ่มSTRONGในการปลูก ปลุกจิตส านกึต้านทุจริต 

 

 

 

 

 


