
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 401๒0 โทร.๐๔3-4๑๕๘๓๕  

ที่  ขก ๐332/24                                    วันที่  20  มกรำคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รำยงำนกำรประชุมชมรม STRONG สำธำรณสุขอ ำเภอพล และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site  

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

                 ตำมที่ท ำงำน ชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  ได้ด ำเนินกำรประชุม 
คณะท ำงำน และสมำชิก เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งชมรม แนวทำงกำรด ำเนินงำนของชมรม ในวันที่ ๒๑ 
มกรำคม 2565 เวลำ 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นั้น 

บัดนี้กำรประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะท ำงำนชมรมฯ จึงขอส่งสรุปรำยงำนกำรประชุมเพ่ือเสนอให้
ทรำบ และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site หน่วยงำนต่อไป   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุมัติเผยแพร่ Web Site 

                      
          (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภริมย์)            

                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                 เลขำคณะท ำงำนชมรมฯ 

 
 

                   - ทราบ/อนุมัติ 

                               
                  (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)      
                                         สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

พ.ศ. 2565 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : .  2๒  มกรำคม 2565...................................... 
หัวข้อ: ..หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำนในนำม ชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียง
ต้านทุจริต”   และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล Web Site หน่วยงำน 
รำยละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรม ฯ 
2. โครงกำรจัดตั้งชมรม 
3. ระเบียบชมรมฯ 
4. รำยชื่อสมำชิกชมรมฯ 
5. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมฯ และสมำชิกชมรมฯ  

Linkภำยนอก: ...... http://www.phonpho.go.th/....................................................... ....................... 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
                       ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล 
                       

                          

              ผู้อนุมัติรับรอง 
(  / ) อนุมัติ        
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                          
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่...๒๒..เดือน...มกรำคม พ.ศ. ..2565.......       วันที่...๒๒..เดือน...มกรำคม พ.ศ. ..2565..... 

 



ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  วันที่...๒๒..เดือน...มกรำคม พ.ศ. ..2565...... 

 
รายงานการประชุม 

ชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”   
คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ ๒๑  มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

-------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม  

1. นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน  สำธำรณสุขอ ำเภอพล   ประธำน 
2. นำงกชพร  สงวนธนพร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รองประธำน 
3. นำยปัญญำ  ทำพรมมำ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส  คณะท ำงำน 
4. นำงสมเพียร  ประภำกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
5. นำยบุญทัน  สมีน้อย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
6. นำยกิตติศักดิ์  ด้วงบุดศรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
7. นำงปัณณพร  หนองแก  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิก   
8. นำงจุฑำรัตน์  ประเสริฐ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
9. นำงเจนจิรำ  เนื่องปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิก 
10. นำงจันทร์เพ็ญ  นวลศิลป์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
11. นำงศศิธร  ผลบุญภิรมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
12. นำยสมพร  แทนไธสง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน สมำชิก 
13. นำงสุนิสัย  เทียมรินทร์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
14. นำยจิรพงศ์  วะสุวิภำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
15. จ.อ.พิชิต  ค ำภำเกะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
16. นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. นำยสุวิชัย  ถำมูลเรศ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและ  

                                                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

เปิดประชุม เวลำ  13.30 น.  โดยนำยชุวิทย์  ช ำนิงำน   สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 



ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ตามท่ีได้จัดตั้งกลุ่ม ชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือ

ความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของชมรม คือ 
วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

และ พัฒนาความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  
เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน

ทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ  
1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  

2. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  

3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร  
๖. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล ให้ความส าคัญและ เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
คณะท างานประกอบด้วย 

1. นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน  สำธำรณสุขอ ำเภอพล   ประธำน 
2. นำงกชพร  สงวนธนพร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รองประธำน 
3. นำยปัญญำ  ทำพรมมำ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส  คณะท ำงำน 
4. นำงสมเพียร  ประภำกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
5. นำยบุญทัน  สมีน้อย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
6. นำยกิตติศักดิ์  ด้วงบุดศรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
7. นำงปัณณพร  หนองแก  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิก   
8. นำงจุฑำรัตน์  ประเสริฐ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
9. นำงเจนจิรำ  เนื่องปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  สมำชิก 
10. นำงจันทร์เพ็ญ  นวลศิลป์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
11. นำงศศิธร  ผลบุญภิรมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
12. นำยสมพร  แทนไธสง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน สมำชิก 
13. นำงสุนิสัย  เทียมรินทร์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
14. นำยจิรพงศ์  วะสุวิภำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
15. จ.อ.พิชิต  ค ำภำเกะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สมำชิก 
16. นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. นำยสุวิชัย  ถำมูลเรศ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและ  

                                                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



  
2. หน้าที่และอ านาจ 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานกับ

เป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2560-2564) 

 2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล โปร่งใส 
ต้านทุจริต จิตพอเพียง และด าเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด าเนินการจัดส่ง
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน :  ขอให้ฝ่ายเลขาเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกชมรมทราบ 
เลขานุการชมรม : นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย์ แจ้ง 
  การจัดตั้งชมรมฯ ในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์กร และ
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่ง
สมาชิกชมรม ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  
  หน้าที่สมาชิก ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ 
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่างๆ แสดงความ
รับผิดชอบพร้อมรับตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึง
ความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับ การยอมรับและเชื่อถือจาก
ประชาชนและหน่วยงานอื่น มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตะหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการ ตลอดเวลา ซึ่งชมรมฯ จะมีการประชุมและจัดกิจกรรม
เพ่ือที่จะให้สมาชิกชมรมเป็นส่วนหนึ่งของบริหารงานของหน่วยงานของเราให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

นายกิตติศักดิ์  ด้วงบุดศรี  ชมรมของเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง 



เลขานุการฯ    ชมรมฯ จะมีกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และมอบเกียรติคุณ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรมภายในองค์กร 
 
 
นายบุญทัน  สมีน้อย จะจัดเมื่อไรครับ 
เลขานุการฯ  เราต้องช่วยกันหาบุคคลต้นแบบให้ได้ก่อน โดยให้แต่ละคนศึกษาคู่มือที่ส่งให้ทุก รพ.สต. 
เพ่ือให้คะแนนและคัดเลือกบุคคลในองค์กร แล้วเรียงคะแนนพร้อมออกตรวจสอบในพ้ืนที่ว่าเป็นบุคคลที่ด ารงอยู่ในวิถี
ของคุณธรรม จริยธรรม จริงหรือไม่ อาจสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดหรือคนในชุมชน เพ่ือคัดกรองให้เป็นบุคคลต้นแบบ
ที่มีคุณภาพจริงๆ แล้วค่อยจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หรือมอบในโอกาสที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ 
 
ประธาน   หัวหน้าในฐานะประธานกรรมการชมรม เพ่ือความโปร่งใสในการท างานขอให้สมาชิกทุก
คนท างานด้วยความตั้งใจ ยึดหลักการท างานด้วยความโปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มีสมาชิกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

 
          (นายสุวชิัย  ถามูลเรศ)            
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                          ผู้บันทึกการประชุม  

                       
              (นายวชิราวุธ ผลบุญภริมย์)          
                                      เลขานุการชมรม 

                                                     ตรวจทาน 



 

                 
       (นายชุวิทย์  ช านิงาน) 
             ประธานชมรม 
       รับรองรายงานประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


