
 

 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

ท่ี 6๙ / 256๔ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรม STRONG 

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

................................................................... 

 ด้วยส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมุ้งเน้นด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ประเด็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 
จึงเห็นควรมีค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสของหน่วยงำน เพื่อด ำเนินกำรตำมมำตรกำรพัฒนำ
ปรับปรุงองค์กรและรับรองกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ 
Integrity & Transparency Assessment : ITA ให้มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล  สอดคล้องตำมแนวทำงของ
ระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และยังเป็นกำรมุ่งตอบสนอง
นโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต บรรลุวิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล” และ
เป้ำหมำยในภำพรวม “สติปัญญำกำรทุจริตในสังคมไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต CPI ดีขึ้น 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคล่ือนชมรม STRONG ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
ม่วง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

๑.แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคล่ือนชมรม STRONG ประกอบด้วย 

๑) นำยทองศักดิ์ ชำยกวด สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ประธำนคณะท ำงำน 
๒) นำยสังคม  สมเกียรติยศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๓) นำยสมเกียรติ วงศ์เครือศร      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๔) นำงหนูพร   ชรินทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๕) นำงเกษสุดำ  บุตรละคร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๖) นำยวุฒธิสรรณ์  เกื้อหนุน      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๗) นำยเจษฎำวุธ  ศรีสถำน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

 



๘) นำยกิตติศักดิ์ มำนิสสรณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๙) นำงสำวลัดดำวรรณ แสนเสน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
๑๐) นำยเอกชัย พลศักดิ์ขวำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

 ๑๑) นำงชลธิญำ ยังแสนภู     เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน         คณะท ำงำน 
 ๑๒) นำงภำวิดำ  อุดมฉวี      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   เลขำคณะท ำงำน 
 ๑๓) นำงสำวพัชรี นินันตัง      นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร      ผู้ช่วยเลขำคณะท ำงำน 
ให้คณะท ำงำน มีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดังนี้ 

 1.พิจำรณำวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน โดยปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ท่ีไม่กระทบต่อ
ระเบียบและกฎหมำย สำมำรถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสมให้เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน 

 2.จัดท ำนโยบำย แนวทำงและมำตรฐำนควำมโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบ
วินัย จริยธรรมและจรรยำบรรณ เสนอคณะกรรมกำร บริกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

 3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี เพื่อช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจและทิศทำงกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ ให้เป็นที่
ยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล 

 4.น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วงพิจำรณำประกำศเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้
ทุกหน่วยงำนน ำไปปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563       
   

                                                                                         
                                                                              (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 
                                                                             สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 
 
 
 

 
 



                        บันทึกข้อควำม                                          
ส่วนรำชกำร     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๖๐๗     วันท่ี  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง  ขออนุญำตข้อมูลของชมรม STRONG เผยแพร่บนบอร์ดประชำสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ 
 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วงจังหวัดสกลนคร ได้จัดท ำข้อมูลของชมรม STRONG 
จึงขออนุญำตน ำข้อมูลของชมรม STRONG เผยแพร่บนบอร์ดประชำสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ต่อไป 
  
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และพิจำรณำอนุญำต 

       

                      
                (นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 
                 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
                         ทรำบ/อนุญำต      

 
              
              (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 
                    สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
โทร. 042-794119 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
เร่ือง ข้อมูลของชมรม STRONG 

ส ำหรบัหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
 

 
 
 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำนในสงักดั 
ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลำคม  256๓ 
หัวข้อ : ข้อมูลของชมรม STRONG 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
             ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ระดับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
 
Link ภำยนอก :      https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=32329 
หมำยเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
(นำงภำวิดำ อุดมฉว)ี 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นำยทองศักดิ ์ชำยกวด) 
ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวพัชรี นินันตัง) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 


