
 

                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 401๒0 โทร.๐๔3-4๑๕๘๓๕ 

ที่  ขก 1032/24                                    วันที่  20  มกราคม ๒๕๖4 

เรื่อง    รายงานการประชุมชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล และขออนุมัติเผยแพร Web Site  

เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล 

                 ตามที่ทำงาน ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียงตานทุจริต”  ไดดำเนินการประชุม 
คณะทำงาน และสมาชิก เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงคการจัดตั้งชมรม แนวทางการดำเนินงานของชมรม ในวันที่ 18 
มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน นั้น 

บัดนี้การประชุมไดเสร็จสิ้นแลว คณะทำงานชมรมฯ จึงขอสงสรุปรายงานการประชุมเพื่อเสนอให
ทราบ และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงานตอไป   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร Web Site 

                

          (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย)            
                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      เลขาคณะทำงานชมรมฯ 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ/ลงนามแลว 
 

                             
                      (นางทัศนีย  ทินราช) 
                               สาธารณสุขอำเภอพล 

 

 

 

 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : .  20  มกราคม 2564...................................... 
หัวขอ: ..หนวยงานมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียง
ตานทุจริต”   และขออนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงาน 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม ฯ 
2. โครงการจัดตั้งชมรม 
3. ระเบียบชมรมฯ 
4. รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 
5. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ  

Linkภายนอก: ...... http://www.phonpho.go.th/.............................................................................. 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......                        ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
                       

                          

              ผูอนุมัติรับรอง 
(  / ) อนุมัติ        
(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                      
(..นายวชิราวธุ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๒๐..เดือน...มกราคม พ.ศ. ..256๔.......      วันที่...๒๐..เดือน...มกราคม พ.ศ. ..256๔....... 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  วันที่...๒๐..เดือน...มกราคม พ.ศ. ..256๔....... 

 



รายงานการประชุม 
ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียงตานทุจริต”   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ ๒๑  มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
-------------------------------------- 

ผูเขาประชุม  
1. นางทัศนีย  ทินราช  สาธารณสุขอำเภอพล   ประธาน 
2. นางกชพร  สงวนธนพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รองประธาน 
3. นายปญญา  ทาพรมมา  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะทำงาน 
4. นางสมเพียร  ประภาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
5. นายบุญทัน  สมีนอย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
6. นายกิตติศักดิ์  ดวงบุดศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
7. นางปณณพร  หนองแก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สมาชิก   
8. นางจุฑารัตน  ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
9. นางเจนจิรา  เนื่องปญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สมาชิก 
10. นางจันทรเพ็ญ  นวลศิลป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
11. นางศศิธร  ผลบุญภิรมย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
12. นายสมพร  แทนไธสง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สมาชิก 
13. นางสุนิสัย  เทียมรินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
14. นายจิรพงศ  วะสุวิภา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
15. จ.อ.พิชิต  คำภาเกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
16. นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
17. นายสุวิชัย  ถามูลเรศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและ  

                                                ผูชวยเลขานุการ 
 

เปดประชุม เวลา  13.30 น.  โดยนางทัศนีย  ทินราช   สาธารณสุขอำเภอพล 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1  ตามที่ไดจัดตั้งกลุม ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียงตานทุจริต” เพื่อ

ความโปรงใสในการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงคของชมรม คือ 

วัตถุประสงคของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

และ พัฒนาความโปรงใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  

เพื่อผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงตาน

ทุจริต ดวยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงคยอย คือ  

1. เพื่อปลูกฝง STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  



2. เพื ่อปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

จิตสำนึกความละอายใจในการทำทุจริตและไมทนตอการทุจริต  

3. เพื่อปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  

4. เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  

๕. เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร  

๖. เพื่อสงเสริมใหกลุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ใหความสำคัญและ เสริมสราง

ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  

คณะทำงานประกอบดวย 

1. นางทัศนีย  ทินราช  สาธารณสุขอำเภอพล   ประธาน 
2. นางกชพร  สงวนธนพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รองประธาน 
3. นายปญญา  ทาพรมมา  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะทำงาน 
4. นางสมเพียร  ประภาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
5. นายบุญทัน  สมีนอย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
6. นายกิตติศักดิ์  ดวงบุดศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
7. นางปณณพร  หนองแก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สมาชิก   
8. นางจุฑารัตน  ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
9. นางเจนจิรา  เนื่องปญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สมาชิก 
10. นางจันทรเพ็ญ  นวลศิลป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
11. นางศศิธร  ผลบุญภิรมย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
12. นายสมพร  แทนไธสง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สมาชิก 
13. นางสุนิสัย  เทียมรินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
14. นายจิรพงศ  วะสุวิภา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
15. จ.อ.พิชิต  คำภาเกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
16. นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
17. นายสุวิชัย  ถามูลเรศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและ  

                                                ผูชวยเลขานุการ 
  

2. หนาที่และอำนาจ 

 2.1 ใหคณะทำงานมีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงานกับ

เปาหมายการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 

1 (พ.ศ.2560-2564) 

 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล โปรงใส 

ตานทุจริต จิตพอเพียง และดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกลาว โดยการสรางการรับรูและความเขาใจในแผนแมบท



สงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม

จริยธรรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล โปรงใส ตานทุจริต จิตพอเพียง ใหแกบุคลากรในหนวยงาน 

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดสง

ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธาน :  ขอใหฝายเลขาเปนผูแจงรายละเอียดใหสมาชิกชมรมทราบ 

เลขานุการชมรม : นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย แจง 

  การจัดตั้งชมรมฯ ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติราชการขององคกร และ

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม ซึ่ง

สมาชิกชมรม ประกอบไปดวยเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  

  หนาที่สมาชิก ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีตอหนาที่ 

เปดโอกาสใหบุคคลภายนอและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดวยชองทางตางๆ แสดงความ

รับผิดชอบพรอมรับตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงเนนถึง

ความสำคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสำคัญที่จะชวยในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ สรางความเปนธรรมแกประชาชนและผูรับบริการอยางทั่วถึง เพื่อใหไดรับ การยอมรับและเชื่อถือจาก

ประชาชนและหนวยงานอื่น มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตะหนักถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติ

หนาที่ในตำแหนง ยึดแนวทางตามพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทาง

ในการดำเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการ ตลอดเวลา ซึ่งชมรมฯ จะมีการประชุมและจัดกิจกรรม

เพื่อที่จะใหสมาชิกชมรมเปนสวนหนึ่งของบริหารงานของหนวยงานของเราใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น 

นายกิตติศักดิ์  ดวงบุดศรี  ชมรมของเราจะมีกิจกรรมอะไรบาง 

เลขานุการฯ    ชมรมฯ จะมีกิจกรรมอบรมเกี ่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม รวมทั ้งรณรงคใหความรู แก

ประชาชน เพื่อเสริมสรางจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต และมอบเกียรติคุณ ยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรม 

จริยธรรมภายในองคกร 

 

นายบุญทัน  สมีนอย จะจัดเมื่อไรครับ 

เลขานุการฯ  เราตองชวยกันหาบุคคลตนแบบใหไดกอน โดยใหแตละคนศึกษาคูมือที่สงใหทุก รพ.สต. 

เพื่อใหคะแนนและคัดเลือกบุคคลในองคกร แลวเรียงคะแนนพรอมออกตรวจสอบในพื้นที่วาเปนบุคคลที่ดำรงอยูในวิถี

ของคุณธรรม จริยธรรม จริงหรือไม อาจสอบถามจากบุคคลใกลชิดหรือคนในชุมชน เพื่อคัดกรองใหเปนบุคคลตนแบบ



ที่มีคุณภาพจริงๆ แลวคอยจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หรือมอบในโอกาสที่มีการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

กำนัน-ผูใหญบานก็ได 

 

ประธาน   หัวหนาในฐานะประธานกรรมการชมรม เพื่อความโปรงใสในการทำงานขอใหสมาชิกทุก

คนทำงานดวยความตั้งใจ ยึดหลักการทำงานดวยความโปรงใส และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมีสมาชิกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

 
          (นายสุวิชัย  ถามูลเรศ)            

                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                          ผูบันทึกการประชุม  

  

               
              (นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย)          

                                      เลขานุการชมรม 

                                                     ตรวจทาน 

 

            
       (นางทัศนีย  ทินราช) 

          ประธานชมรม 

       รับรองรายงานประชุม 

 
 
 



 
 
 
 


	เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล

