
 

                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 40190 โทร.๐๔3-490106  

ท่ี  ขก 1032/24                                    วันท่ี  20  มกราคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รายงานการประชุมชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง และขออนุมัติเผยแพร Web Site  

เรียน    สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

                 ตามที ่ทำงาน ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง “จิตพอเพียงตานทุจริต”  ได
ดำเนินการประชุม คณะทำงาน และสมาชิก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการจัดตั้งชมรม แนวทางการดำเนินงานของชมรม 
ในวันท่ี 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน นั้น 

บัดนี้การประชุมไดเสร็จสิ้นแลว คณะทำงานชมรมฯ จึงขอสงสรุปรายงานการประชุมเพื่อเสนอให
ทราบ และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงานตอไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร Web Site 

       

                                                         (นายบุญเลศิ   นิลละออง) 
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      เลขาคณะทำงานชมรมฯ 
 
 
 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ 
 

 

                                                              (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
                   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

 

 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .  20  มกราคม 2565...................................... 
หัวขอ: ..หนวยงานมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

“จิตพอเพียงตานทุจริต”   และขออนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงาน 
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

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

Linkภายนอก: ......www.nongsonghongmoph.com.............................................................................. 
  

 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...20....เดือน มกราคม..พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี...20....เดือน มกราคม..พ.ศ. ..2565....... 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...20....เดือน มกราคม..พ.ศ. ..2565....... 

 



รายงานการประชุม 
ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง “จิตพอเพียงตานทุจริต”   

คร้ังที่ 1/2565 
วันที่ 18  มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
-------------------------------------- 

ผูเขาประชุม  
1. นายสชุาต ิ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  ประธาน 
2. นางวิยะดา วนาทรัพยดำรง พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   รองประธาน 
3. นางบุปผา รูปสูง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  คณะทำงาน 
4. นายเลอสนัติ ์ ศิริวรวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
5. นายอารีย เชื้อสาวะถี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
6. นายทวีศักดิ ์ ชำกรม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
7. นายประทีป เพ็ชรตะก่ัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก   
8. นายอนุรักษ ใจยินด ี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
9. นางวนิดา สีหามาตย เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สมาชิก 
10. นางวิยะดา วนาทรัพยดำรง พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   สมาชิก 
11. นายอดิศร นาเจริญ  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สมาชิก 
12. นางสุวล ี พฤกษาหอม พยาบาลวชิาชาชีพชำนาญการ  สมาชิก 
13. นางระพ ี อุดม  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สมาชิก 
14. นางประณมพร ไทยทอง  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   สมาชิก 
15. นายชัยณรงค ไทยทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สมาชิก 
16. นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ 
17. นายสมพร ชุมแวงวาป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
18. นางวนิดา สีหามาตย เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
19. นางมนตชัยญา ประยันโต เจาพนักงานธุรการ           คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม เวลา  13.30 น.  โดยนายสชุาติ  ผาบสิมมา  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1  ตามที่ไดจัดตั้งกลุม ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง “จิตพอเพียงตาน
ทุจริต” เพื่อความโปรงใสในการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงคของชมรม คือ 

วัตถุประสงคของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสตัยสุจริต และ 
พัฒนาความโปรงใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  

เพื่อผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงตานทุจริต ดวย
กรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงคยอย คือ  

1. เพื่อปลูกฝง STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง
สองหอง  

2. เพื่อปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม จิตสำนึกความ
ละอายใจในการทำทุจริตและไมทนตอการทุจริต  

3. เพื่อปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  



4. เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร  
๖. เพื่อสงเสริมใหกลุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ใหความสำคัญและ เสริมสราง

ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  
คณะทำงานประกอบดวย 

 1.1 นายสุชาต ิ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  ประธาน 
 1.2 นางวิยะดา วนาทรัพยดำรง พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   รองประธาน 
 1.3 นางบปุผา  รูปสูง  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  คณะทำงาน 
 1.4 นายเลอสันติ ์ ศิริวรวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
 1.5 นายอารีย  เชื้อสาวะถี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
 1.6 นางวนิดา  สีหามาตย เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  คณะทำงาน 
 1.6 นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ 
 1.7 นายสมพร ชุมแวงวาป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผูชวยเลขา 
 1.8 นางมนตชัยญา ประยันโต  เจาพนักงานธุรการ คณะทำงานและผูชวยเลขา 
2. หนาที่และอำนาจ 
 2.1 ใหคณะทำงานมีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงานกับเปาหมาย

การดำเนินงานของชมรมจริยธรรมใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-
2564) 

 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
โปรงใส ตานทุจริต จิตพอเพียง และดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกลาว โดยการสรางการรับรูและความเขาใจในแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง โปรงใส ตานทุจริต จิตพอเพียง ใหแกบุคลากรในหนวยงาน 

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดสงใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน :  ขอใหฝายเลขาเปนผูแจงรายละเอียดใหสมาชิกชมรมทราบ 
เลขานุการชมรม : นายบุญเลิศ   นิลละออง  แจง 
  การจัดตั้งชมรมฯ ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติราชการขององคกร และเพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม ซึ่งสมาชิกชมรม 
ประกอบไปดวยเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  
  หนาที่สมาชิก ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีตอหนาที่ เปด
โอกาสใหบุคคลภายนอและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดวยชองทางตางๆ แสดงความรับผิดชอบพรอมรับ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงเนนถึงความสำคัญของความโปรงใส 
วาเปนมาตรการสำคัญที่จะชวยในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางความเปนธรรมแก
ประชาชนและผูรับบริการอยางทั่วถึง เพื่อใหไดรับ การยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอื่น มีจรรยาบรรณตอ
วิชาชีพของตนเอง ตะหนักถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง ยึดแนวทางตามพระราชดำริและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการดำเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการ 



ตลอดเวลา ซึ่งชมรมฯ จะมีการประชุมและจัดกิจกรรมเพื่อที่จะใหสมาชิกชมรมเปนสวนหนึ่งของบริหารงานของหนวยงานของ
เราใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

นายอดิศร  นาเจริญ ชมรมของเราจะมีกิจกรรมอะไรบาง 
เลขานุการฯ    ชมรมฯ จะมีกิจกรรมอบรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรณรงคใหความรูแกประชาชน เพื่อ
เสริมสรางจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต และมอบเกียรติคุณ ยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร 
 
 
นายสมพร    ชุมแวงวาป จะจัดเมื่อไรครับ 
เลขานุการฯ  เราตองชวยกันหาบุคคลตนแบบใหไดกอน โดยใหแตละคนศึกษาคูมือที่สงใหทุก รพ.สต. เพื่อให
คะแนนและคัดเลือกบุคคลในองคกร แลวเรียงคะแนนพรอมออกตรวจสอบในพื้นที่วาเปนบุคคลที่ดำรงอยูในวิถีของคุณธรรม 
จริยธรรม จริงหรือไม อาจสอบถามจากบุคคลใกลชิดหรือคนในชุมชน เพื่อคัดกรองใหเปนบุคคลตนแบบที่มีคุณภาพจริงๆ แลว
คอยจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หรือมอบในโอกาสที่มีการประชุมหัวหนาสวนราชการ กำนัน-ผูใหญบานก็ได 
 
ประธาน   ผมในฐานะประธานกรรมการชมรม เพื่อความโปรงใสในการทำงานขอใหสมาชิกทุกคนทำงานดวย
ความตั้งใจ ยึดหลักการทำงานดวยความโปรงใส และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอ่ืนๆ 

- ไมมีสมาชิกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 

            (นางมนตชัยญา  ประยนัโต)            
                 เจาพนักงานธุรการ 

          ผูบันทึกการประชุม   
      
 

                (นายบุญเลิศ   นลิละออง)          
                                               เลขานุการชมรม 

                                                                ตรวจทาน 
 

     
        (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
           ประธานชมรม 
        รับรองรายงานประชุม 
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