
 
รายงานการประชุม 

สมาชิกชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นตน้ไป 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

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

1. นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  
2. นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นางวิยะดา วนาทรัพย์ดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางอาภรณ์ สุรโส  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
5. น.ส.ศิริพิมพ์ภัทรา   กองเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางรัชอุมา ศรีสังข์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
7. น.ส.พนมภรณ์ เพ็ชรตะก่ัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางประณมพร ไทยทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
9. นางสุมาลี พันธ์ใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
10. น.ส.อภิสรา แพงมา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นางกษมา นามโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
12. น.ส.กรรณิการณ์  สุขสงคราม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
13. นางวนิดา ไสยกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14. นางระพี อุดม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
15. นางระวีวรรณ อรุณไกร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16. นางวาสนา ฮาดวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. นายประทีป เพ็ชรตะก่ัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18. นายอนุรักษ์   ใจยินดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นายชัยณณงค์ ไทยทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
20. นายทองทวี พันธ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นายทวีศักดิ์ ชำกรม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางกุลวดี สร้างนานอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
23. นายอดิศร นาเจริญ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
24. นางสุวลี พฤกษาหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
25. นางปัตฐา จารีต  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
26. นางวนิดา สีหามาตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
27. นางมนต์ชัยญา  ประยันโต พนักงานธุรการ 

 
เปิดประชุม เวลา  09.00 น.  โดยนายอาคม  ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 



 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1   ตามท่ีได้จัดตั้งกลุ่ม ชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เพ่ือความ
โปร่งใสในการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของชมรม คือ 

- เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียมีจริยธรรมมีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์
ของส่วนร่วมเป็นสำคัญรวมทั้งประกาศเกียรติคุณบุคลากรและองค์ท่ีมีความใสสะอาด 

- เพ่ือสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานและสังคมภายนอก 
- เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ผลิตเอกสาร

เผยแพร่เรื่องเก่ียวกับปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยราชการและสังคม 
- เพ่ือให้มีการศึกษา วิจัย และสัมมนาเก่ียวกับปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
- เพ่ือดำเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยร่วมมือกับภาคประชาชน ประชาสังคม สถานบัน 

หน่วยงานและองค์กรๆ ทั้งในอำเภอ จังหวัด ตำบล หรือระดับประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริต 

1.2 คณะกรรมการบริหารชมรม ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. นายอาคม    ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ประธาน 
2. นายสมพร   ชุมแวงวาปี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รองประธาน 
3. นายชัยณรงค์ ไทยทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
4. นายทวีศักดิ์  ชำกรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
5. นางสุวลี      พฤกษาหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
6. นางวิยะดา   วนาทรัพย์ดำรง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
7. นายบุญเลิศ   นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     กรรมการและเลขา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน :  ขอให้ฝ่ายเลขาเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกชมรมทราบ 
เลขานุการชมรม : นายบุญเลิศ   นิลละออง  แจ้ง 
  การจัดตั้งชมรมฯ ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์กร และ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่ง
สมาชิกชมรม ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  
  หน้าที่สมาชิก ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ 
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่างๆ แสดงความ
รับผิดชอบพร้อมรับตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึง
ความสำคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้รับ การยอมรับและเชื่อถือจาก
ประชาชนและหน่วยงานอื่น มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตะหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทาง



ในการดำเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการ ตลอดเวลา ซึ่งชมรมฯ จะมีการประชุมและจัดกิจกรรม
เพ่ือที่จะให้สมาชิกชมรมเป็นส่วนหนึ่งของบริหารงานของหน่วยงานของเราให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

นางวิยะดา  วนาทรัพย์ดำรง ชมรมของเราจะมีกิจกรรม ช่วงที่ผ่านมา อะไรบ้าง 
เลขานุการฯ ชมรมฯ จะมีกิจกรรมอบรม หรือเป็นวิทยากรร่วม เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน ส่วนราชการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมอบเกียรติคุณ ยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร  
นายสมพร    ชุมแวงวาปี แนวทางจัดกิจกรรม และมีกำหนดเงื่อนไขอย่างไร 
เลขานุการฯ เราต้องช่วยกันหาบุคคลต้นแบบให้ได้ก่อน โดยให้แต่ละคนศึกษาคู่มือที่ส่งให้ทุก รพ.สต. เพื่อให้
คะแนนและคัดเลือกบุคคลในองค์กร แล้วเรียงคะแนนพร้อมออกตรวจสอบในพื้นที่ว่าเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่ในวิถีของ
คุณธรรม จริยธรรม จริงหรือไม่ อาจสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดหรือคนในชุมชน เพื่อคัดกรองให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มี
คุณภาพจริงๆ แล้วค่อยจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หรือมอบในโอกาสที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ 
ประธาน   ผมในฐานะประธานกรรมการชมรม เพื่อความโปร่งใสในการทำงานขอให้สมาชิกทุกคนทำงานด้วยความ
ตั้งใจ ยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มีสมาชิกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 

            (นางมนต์ชัยญา  ประยันโต)            
                 เจ้าพนักงานธุรการ 

          ผู้บันทึกการประชุม   

      
                (นายบุญเลิศ   นิลละออง)          
                                               เลขานุการชมรม 

                                                            ตรวจทาน 

     
        (นายอาคม  ปัญญาแก้ว) 
           ประธานชมรม 
        รับรองรายงานประชุม 
 


