
 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
ช่ือหน่วยงาน:...........สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร. .........................................  
วัน/เดือน/ปี:............19  ธันวาคม  2564....................................................................................... 

  หัวข้อ:......หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ”  
  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม  ปีงบประมาณ 2565.... 
 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

   1.  แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG  
   2. รายช่ือสมาชิกของชมรม STRONG  
   3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG  
   4. รายงานการประชุมชมรม STRONG สสอ.พรรณานิคม เพ่ือสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันท่ี 9 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(.......นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส. ...) (......นายเทอดศักด์ิ จุลนีย์.....) 

ตำแหน่ง........นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ........ ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม......  
วันท่ี......19.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2564..... วันท่ี......19.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2564..... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 
 

(....นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส....) 
ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.......... 

                                    วันท่ี......19.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2564..... 



                                                          บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/ วันท่ี         15   ธันวาคม   2564 
เร่ือง ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ”  

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ 2565 
  

 เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ปปช.) ได้
ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 น้ัน 
 

            เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จึงขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานการรวมกลุ่มของ
บุคลากรของหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG” ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ 
2565  บนเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นหนังสือเวียนต่อไป รายละเอียดดังแนบมาพร้อมน้ี 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต 
          

 
     (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                                                                   - เห็นชอบ /อนุญาต 

 
 

                                 (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  
                                         สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

“อยูส่กล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 

 



 
 

 

ท่ี สน ๐2๓๒/167                      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 47130 

        15    ธันวาคม    2564 

เร่ือง    แจ้งเวียนหลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ 2565 

เรียน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมทุกคน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 
และผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานทุกคน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.  แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG                        จำนวน 1 ชุด 
                     2. รายช่ือสมาชิกของชมรม STRONG                                         จำนวน 1 ชุด 
  
 เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้การกำหนด แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5  ข้ึนน้ัน 
 

                      ดังน้ัน เพ่ือให้รับทราบโดยท่ัวกัน และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  จึงขอแจ้งเวียนหลักฐานการ
รวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ” ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1-2    

    

                    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการต่อไป    

               ขอแสดงความนับถือ. 

 
 

                  (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์) 
                  สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

“อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 



ชมรม STRONG ต่อต้านทุจริตเพ่ือความโปร่งใสในการทางาน 
สำนักงานสาธารณสุขอาเภอพรรณานิคม  

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

วัตถุประสงค์ของชมรม  

   ๑. เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึน  
   ๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างให้เห็นความสาคัญและ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปรงใสและเป็นธรรม   
  ๓. เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่โปร่งใสใน 
การทำงาน  
   ๔. เพื่อส่งเสริมการทาความดี การมีสานึกในการให้ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามหลัก 
ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้าน ความโปร่งใส ซ่ึงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และการต่ืนรู้  

หลักปรัชญาและแนวคิดของชมรม  

   ด้วยข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างได้จัดตั้งชมรม STRONG เพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต และเพื่อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ 
ประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน 
การทุจริตอย่างยั่งยืน (S) ซึ่งสมาชิกของชมรมมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ (T) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ภายในชุมชนและประเทศ (R)มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง 
ยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ (O) มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การ 
ทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอายไม่กล้าทาทุจริต และ ความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือ
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต(N )มีความเอื้ออาทรมีเมตตามีน้าใจต่อกันบนพื้นฐานของจิต พอเพียงต่อต้าน
ทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง (G)  

คณะกรรมการบริหารชมรม  
   1.    นายเทอดศักด์ิ จุลนีย์   สาธารณสุขอาเภอพรรณานิคม 
  2.    นายสาเร็จ สุวรรณเทน   นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ 
   3.    นางสุภาพจอง  กัลยา  นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ  
   4.    นายน่ิมนวล การุณ     นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ 
   5.    นางเกตุมณี ทิพย์วงษา      พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 
   6.    นายนิรัตน์ เหมะธุริน   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 
  7.    นายสมเกศ วงศ์ประทุม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
 
                                                                                                8. นางก่ิงกมล…    
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   8.    นางก่ิงกมล สาตะรักษ์      เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน 
   9.    นางลำไพ วจีสิงห์      พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 
   10. นางลำไย บาตดี     พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 
   11. นางสาวสุขุมาภรณ์ ศรีแสง     พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 
  12. นางสาวกรกนก พรมกาวงษ์    แพทย์แผนไทย 
  13. นางนงค์นุช  คำพิทูล   ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   14. นายเกียรติศักด์ิ สัพโส     นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ    
   15. นางสาวคาแก้ว นิกาญจน์กูล.     เจ้าพนักงานธุรการ   

สมาชิกประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง สังกัดสานักงาน สาธารณสุข
อาเภอพรรณานิคม จานวน 98 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม ๒๕๖5) ดังรายช่ือต่อไปน้ี  

ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติราชการ 

1 นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 

2 นายสำเร็จ  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

3 นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

4 นายจักรภัทร  ปัญญาประชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

5 น.ส. คำแก้ว  นิกาญจน์กูล เจ้าพนักงานธุรการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

6 นายประพันธ์    ไชยเชษฐ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

7 นางเกตุมณี  ทิพวงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. วังยาง 

8 นางดารุณี  ทิพวงศ์ษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. วังยาง 

9 นางมัลลิกา  บุญทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. วังยาง 

10 นายกัมปนาท  บุญทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. วังยาง 

11 น.ส.ลลิตา  เพ็งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. วังยาง 

12 นางนิภาพร   ทุมแสน แพทย์แผนไทย รพ.สต. วังยาง 

13 นางลลิตา  ผาอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. วังยาง 

14 นางดวงฤดี  ขันติยู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. วังยาง 

15 นายองอาจ  ธิวะโต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. วังยาง 

16 นายพลสัน  พรมสิทธ์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. วังยาง 

17 นางลำไพ  วจีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

18 นางสุกัญญา วงศ์สาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
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19 นางสาววัชราภรณ์  พูลสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

20 น.ส.ปภัสสรา  มาตราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

21 นายกิตติชัย  จันตะนี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

22 นางสาวสุดารัตน์   กางทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

23 นายกชกร   วงษ์เสน แพทย์แผนไทย รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

24 นางบุญยอ  สุวรรณเทน พนักงานท่ัวไป รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

25 น.ส.ภรณ์พิมล กลยนี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

26 น.ส.ทัศยาพร  กลยนี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

27 นายกอนแก้ว  สิงหันต์ พนักงานบริการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

28 นายภัทรพงษ์  เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. โนนเรือ 

29 นางวิลาวัลย์  อรรถสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. โนนเรือ 

30 นางน่ิมนวล   เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. โนนเรือ 

31 นายน้อมพงษ์  หัศกรรจ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต. โนนเรือ 

32 นางธิวาภรณ์  คำจวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. โนนเรือ 

33 น.ส.ศุทัศนีย์  ยงบรรทม แพทย์แผนไทย รพ.สต. โนนเรือ 

34 น.ส.กนกรัตน์   รัตนะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. โนนเรือ 

35 นายเทพนิรัน  มาพร พนักงานบริการ รพ.สต. โนนเรือ 

36 น.ส. รุ่งนภา  โยตะสิงห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. โนนเรือ 

37 นางวณีวรรณ  พิศสุวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. โนนเรือ 

38 นายมานิตย์  บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. โคก 

39 นางนัทลี  บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. โคก 

40 นางบุณฑริกา  ศูนย์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. โคก 

41 นางก่ิงกมล  สาตะรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต. โคก 

43 น.ส.จิรวัฒน์  หาญจิตร แพทย์แผนไทย รพ.สต. โคก 

42 นางนงค์นุตร  คำพิทูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. โคก 

44 น.ส.เสาวลักษณ์  การีชุม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. โคก 

45 นายกิตติพงษ์  ไชยเชษฐ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. โคก 

46 นางสุภาพ  จองกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ไฮ่ 
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47 นางน้ำฝน  วีรภัทรธาดากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ไฮ่ 

48 น.ส. สุดารัตน์  เพียพล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ไฮ่ 

49 น.ส.ภาวิไล    อุ่นคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ไฮ่ 

50 น.ส.สุภัทรา  คำสวนจิก แพทย์แผนไทย รพ.สต.ไฮ่ 

51 น.ส.รัตน์ดาวรรณ์ ศรีสวัสด์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ไฮ่ 

52 นายพงษ์พัฒน์  กางทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ไฮ่ 

53 นายสุรัตน์   ยศพล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ไฮ่ 

54 นางภัทรเนตร   สุนารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

55 นายกิตติศักด์ิ  ชาตะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

56 นางสาวฉัตรติยา  หินอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

57 น.ส.พิลาวรรณ  งามผล แพทย์แผนไทย รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

58 น.ส. ทัศนีย์  หัสราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

59 นายสุรพล  สาธุชาติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

60 น.ส.อุบลวรรณ  วงศ์สาย พนักงานบริการ รพ.สต. ช้างม่ิงพัฒนา 

61 นางทองศรี  นนธิราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 

62 นางผดุงขวัญ  แดนนารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 

63 นายบรรจง  ศรีสร้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 

64 น.ส.กุลยา  สายสุพรรณ แพทย์แผนไทย รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 

65 น.ส. ปิยมาศ  เรืองสวัสด์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 

66 นายธะณา  บาลลา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 

67 นางน่ิมนวล  การุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองโดก 

68 นายนิรัตน์  เหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองโดก 

69 นางสาวอัญญารัตน์   นาระคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองโดก 

70 นายอรรถโกวิท  นิคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองโดก 

71 นางกรกนก  พรมกาวงค์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองโดก 

72 นางสรัญญา  นิลเขต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองโดก 

73 นางจันทร์หอม  มโนรักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองโดก 

74 นางจินตนา  อัคพิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองผือ 
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75 น.ส.ทิพย์วิมล   เดชภูมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองผือ 

76 นายทนุพงศ์  รัตนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองผือ 

77 นายภทรพล  วงศ์ภทรพล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หนองผือ 

78 น.ส.จุฑามาศ  บุญรักษา แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองผือ 

79 น.ส.ปัณฑิตา  ไชยชมภู เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองผือ 

80 น.ส.จิตรา นาคราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองผือ 

81 นายวิชิต โพธ์ิศรี พนักงานบริการ รพ.สต.หนองผือ 

82 น.ส.ชนาพร  อัคพิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองผือ 

83 นายชัยพร  ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผักคำภู 

84 นางสุกัญญา  ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผักคำภู 

85 นางชนรนาจ  สีสถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ผักคำภู 

86 น.ส.จิราพร  แก้วเขียว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ผักคำภู 

87 นางสุมิตรา  โถชาลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ผักคำภู 

88 นายเทิดศักด์ิ  เงินลุนปา พนักงานบริการ รพ.สต.ผักคำภู 

89 นายสมเกศ  วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บัวใหญ่ 

90 น.ส.เจนทร์จีรา พงศ์อัมพรพินิจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บัวใหญ่ 

91 นายประครอง   ไชยปัญหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวใหญ่ 

92 นางวรกมล  งามนาทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวใหญ่ 

93 น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีผูย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บัวใหญ่ 

94 น.ส.ศิวภรณ์ กัลปพฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บัวใหญ่ 

95 นางสาวนัททรี   ย่ิงนอก แพทย์แผนไทย รพ.สต.บัวใหญ่ 

96 นางเอ้ือมฟ้า  ราชัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บัวใหญ่ 

97 น.ส.วรานุช  ปัทถาราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บัวใหญ่ 

98 นายสันติ  ลุนจักร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บัวใหญ่ 

99 นายณัฐวุฒิ  สอนวงษา พนักงานบริการ รพ.สต.บัวใหญ่ 

100 นางเตือนใจ  วรรณทะนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาขาม 

101 นางลำใย  บาตร์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาขาม 

102 น.ส.อาริสา  โกสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาขาม 
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103 น.ส.รัตนาภรณ์    ชาเหลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.นาขาม 

104 น.ส.สินีนาถ   อุสาพรม แพทย์แผนไทย รพ.สต.นาขาม 

105 นายมรุจน์  ทิลารักษ์ พนักงานบริการ รพ.สต.นาขาม 

106 นางสุดาวดี  แซ่มกลาง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาขาม 

107 นางพิมพ์ชนก  เงินมูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาขาม 

108 นางปฎิญญา  กุลอัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บะฮีเหนือ 

109 นางสุพิชชา  แก้วก่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บะฮีเหนือ 

110 น.ส.ปิยะทิพย์  กาญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บะฮีเหนือ 

111 น.ส.กาญจนา  ศรีเทียวไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บะฮีเหนือ 

112 นางสาวศริญญา  แก้วนาง แพทย์แผนไทย รพ.สต.บะฮีเหนือ 

113 น.ส. ภัทรลดา  เก้ือทาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บะฮีเหนือ 

114 น.ส.ยุวรี  พรมนาถ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. บะฮีเหนือ 

115 น.ส.สุรีรัตน์  นรสาร พนักงานท่ัวไป รพ.สต. บะฮีเหนือ 

116 นายอมร  ตงศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 

117 น.ส.สุขุมาภรณ์  ศรีแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 

118 น.ส.ราวดี  กวานดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 

119 น.ส.ชลธิชา   มาตราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. ภูเพ็ก 

120 น.ส.อาภาสิริ  โสมไชย แพทย์แผนไทย รพ.สต. ภูเพ็ก 

121 น.ส.ชไมพร  พิศสุวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ภูเพ็ก 

122 นายธวัฒน์   ศรีลาราช พนักงานขับรถยนต์ รพ.สต. ภูเพ็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ชมรม STRONG สสอ.พรรณานิคม เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วันที่ 9 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
************************************************ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 

2 นายสำเร็จ  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

3 นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

4 นางน่ิมนวล การุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 

5 นางสุภาพ จองกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 

6 นางเตือนใจ วรรณทะนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 

7 นางเกตุมณี ทิพวงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านวังยาง 

8 นางทองศรี นนธิราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านศรีวงศ์ทอง 

9 นางจินตนา อัคพิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ส.ตบ้านหนองผือ 

10 นายจักรภัทร ปัญญาประชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 

11 นายภัทรพงษ์ เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 

12 นายอมร ตงศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 

13 นายชัยพร ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านผักคำภู 

14 นางปฎิญญา กุลอัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบะฮีเหนือ 

15 นายสมเกศ วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 

16 นางภัทรเนตร สุนารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านช้างม่ิงพัฒนา 

17 นายมานิตย์ บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคก 

18 นางลำไพ วจีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 

19 นางสาวสุดารัตน์ กางทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 

20 นางสาวศิวภรณ์ กัลปพฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 

21 นางลำไย บาตร์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 

22 นางสาวอัญญารัตน์ นาระคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 

23 นางสาวภาวิไล อุ่นคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 

24 นางสาวปภัสสรา มาตราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 

25 นายนิรัตน์ เหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 

26 นางสุกัญญา วงศ์สาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 

27 นางน้ำฝน วีรภัทรธาดากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 



ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

28 นางวรกมล งามนาทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 

29 นางชนรนาจ สีสถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านผักคำภู 

30 นางสาวทิพย์วิมล เดชภูมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองผือ 

31 นางดารุณี ทิพวงศ์ษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านวังยาง 

32 นางสาวลลิตา เพ็งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านวังยาง 

33 นางสาวชลธิชา มาตราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 

34 นางบุณทริกา ศูนย์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคก 

35 นางวิลาวัลย์ อรรถสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 

36 นายภทรพล วงศ์ภัทรพล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านหนองผือ 

37 นางสาวฉัตรติยา หินอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านช้างม่ิงพัฒนา 

38 นายนิรัตน์ เหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 

39 นางสาวราวดี กวานดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.  นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์  ประธานในท่ีประชุม  
 
เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
คะแนนเต็ม ร้อยละ 95.0 ในการดำเนินงานด้านสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   และกล่าวถึงประเด็นเพ่ือหาแนวทางและข้อสรุปในการดำเนินงาน  ดังต่อไปน้ี 

1. แนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปี 2565  
2.  แนวทางในการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
     2.1  คณะทำงานในการดำเนินงานด้านสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 
     2.2  ทบทวนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2.3  แนวทางการดำเนินงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
 

ประเด็นท่ี 1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ปี 2565 
 

 สสอ.  นำเสนอเครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐด้านการบริการ 
ดังน้ี 

1.  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร (ในการให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของฝ่าย
บริการ) 
      1.1 การมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
 
 
                                                                                                            1.2 การมีความ… 
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   1.2 การมีความพยายาม/ความคิดริเร่ิมของหน่วยงานในการทำงานเพ่ือความโปร่งใสและการ 
       ตรวจสอบได้ 

      1.3 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเร่ืองความโปร่งใสในองค์กร (เช่น กลไกท่ีผู้บริหาร  เป็นต้น) 
 2.  ด้านระบบตรวจสอบการทำงานภายในองค์กร 
      2.1 การเปิดเผยข้อมูลท่ีสำคัญ/สาธารณชนความรับรู้ผ่านส่ือมวลชนเป็นระยะ 
      2.2 การมีระเบียบท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล 
 3.  ด้านระบบตรวจสอบการทำงานภายในองค์กร 
      3.1 การมีระบบตรวจสอบภายในท่ีดำเนินการ 
      3.2 การมีแผนปฏิบัติการเพ่ือดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 
      3.3 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
 4.  ด้านระบบการรับเร่ืองร้องเรียน 
      4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 
      4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 
      4.3 ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่างๆอาทิ 
             1) เว็บไซต์ 
             2) ตู้รับเร่ืองร้องเรียน 
             3) สายด่วน 
             4) Help desk 
             5) สถานท่ีทำงาน 
             6) จดหมาย 
             7) ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร 
 5.  ด้านระบบการให้บริการ 
      5.1 การกำหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 
      5.2 การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ  เพ่ือลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
      5.3 การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
      5.4 การประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง ดังน้ี 
             1) ประกาศในสถานท่ีให้บริการ 
             2) ประกาศในสถานท่ีราชการ 
             3) ประกาศในเว็บไซต์ 
 

 นายเกียรติศักดิ์  สัพโส ผช.สสอ.พรรณานิคม ได้ให้แนวคิดเพิ่มเติมถึงความคาดหวังของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ดังน้ี 
 1.  ทบทวนการดำเนินงานด้านมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 
 2.  ความพร้อมของเอกสารหลักฐาน  ท้ัง 5 มิติ  ถึงจุดอ่อน  จุดแข็งของ สสอ.เจริญศิลป์ 
 3.  การดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองด้านการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 
 
                                                                                                                  และให้ข้อสังเกต… 
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 และให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆตามตัวชี้วัด  โดยจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ (Poster)  และควรจะมีผู้นำเสนอผลงานโดยคัดเลือกกระบวนงานท่ีโดดเด่นในแต่ละกระบวนงาน  
  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนัก/กองในการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และป้ายประชาสัมพันธ์โดยรวมของกรมให้ กพร.
เป็นผู้ดำเนินการ 

 

ประเด็นที่ 2  แนวทางในการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังน้ี 

2.1  คณะทำงานในการดำเนินงานด้านสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 
     นายเกียรติศักดิ์  สัพโส ผช.สสอ.พรรณานิคม เสนอให้คณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน

องค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการเป็นคณะทำงาน ของชมรม STRONG สสอ.พรรณานิคม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อไป  
 

มติที ่ประชุม  เห็นชอบให้คณะทำงานมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.2  ทบทวนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผอ.รพสต.โนนเรือ  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียนว่าควรมีการปรับปรุง  และหา
ผู้รับผิดชอบหลัก       โดยเสนอให้สารบรรณเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

ผอ.รพสต.บ้านหนองผือ  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ ผอ.รพสต.โนนเรือ  ในระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน โดยให้มีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนงานในการจัดการข้อร้องเรียน  พร้อมกับเสนอให้ ผช.สส.
ฝ่ายบริหาร    เป็นผู้รับผิดชอบระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน  และให้เร่งดำเนินการต่อไป  เพ่ือ
นำเสนอต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และพัฒนาระบบการให้บริการของ สสอ.     

ผอ.รพสต.บ้านนาขาม  เสนอให้แบ่งตารางการทำงานโดยสลับหมุนเวียนในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางสายด่วนและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทบทวนขั้นตอน  กระบวนงาน  และหลักเกณฑ์ให้มีความ
ชัดเจนข้ึนเพ่ือจะได้มีความเข้าใจท่ีตรงกันในการพัฒนาและดำเนินงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 

ผอ.รพสต.บ้านภูเพ็ก ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานของกลุ่มในการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสใน
องค์กร มีแผนงานและงบประมาณท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน 3 ช่องทาง ดังน้ี 
 1) ป้ายโฆษณา  2) หนังสือเวียน  3)เว็บไซต์   

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะได้ดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองและจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 

ผอ.รพสต.บ้านนาขาม  ได้สนับสนุนในการจัดทำการประกาศการให้บริการประชาชนควรเพิ่มเป็น 5 
ช่องทางและเสนอแนะให้เพ่ิมการประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสสอ.พรรณานิคม    

 
 
 
                                                                                                        เพ่ิมอีก 2 นโยบาย… 
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เพ่ิมอีก 2 นโยบาย  คือ  นโยบายด้านระบบรับเร่ืองร้องเรียนและนโยบายด้านระบบการให้บริการ 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการปรับปรุงงาน ด้านระบบการรับเรื่องร้องเรียนโดยให้ ผอ.รพสต.บ้านโนนเรือ 
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน     และให้มีการดำเนินการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน 5 
ช่องทาง  (แต่ยังมิได้สรุปว่าจะเพ่ิมอีก 2 ช่องทางผ่านทางใดบ้าง โดยจะทำการประชุมหารืออีกคร้ัง) 
 

   2.3  แนวทางการดำเนินงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 สสอ.พรรณานิคม เสนอให้  รพสต.ทุกแห่ง  เข้าร่วม การดำเนินงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
องค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 ผอ.รพสต.วังยาง  สนับสนุนข้อเสนอของ สสอ.พรรณานิคม รพสต.ท้ัง 14 แห่งควรมีส่วนร่วมในการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 
 

 ผอ.รพสต.บ้านไฮ่  เห็นด้วยอย่างย่ิงในการท่ี  รพสต.ทุกแห่ง เข้าร่วม  เน่ืองจากจะได้เป็นแบบอย่าง
และเตรียมการประเมินในปีต่อๆไป 
 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้  รพสต.ท้ัง 14 แห่ง   เข้าร่วมการดำเนินงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เลิกประชุมเวลา  16.20 น.  
 

                                       
................................................  ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
                                    

.................................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์) 
            สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส  

ของชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้ันตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1.ประชุมคณะทำงาน EB19 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ

ดำเนินงาน/จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2565 

2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติการ
ดำเนินงาน 

เสนอโครงการ มีนาคม 2565 

3.แจ้งเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือ
รณรงค์ด้านความโปร่งใส
(เพ่ิมเติม) 

แจ้งหน่วยงานในสังกัด 6 รพสต.
และผู้สนใจ 

มีนาคม 2565 

4.รวบรวมรายช่ือสมาชิกกลุ่ม รวบรวมรายช่ือและจัดทำบัญชี
ทำเนียบกลุ่ม 

มีนาคม 2565 

5.คณะทำงานกำหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางการ
บริหารงานเพ่ือความโปร่งใส 

คณะทำงานจัดประชุม ทำ
วัตถุประสงค์และแนวทางการ
บริหารงานเพ่ือความโปร่งใส 

เมษายน 2565 

6.จัดประชุมผู้เข้าร่วมกลุ่ม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความ
โปร่งใสและร่วมจัดทำแผน/กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 2565 (โดยกำหนด
กิจกรรมเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้สมาชิกลุ่ม 
จัดทำแผน/กิจกรรม เพ่ือเสนอ
กรรมการบริหาร สสอ.พรรณา
นิคม 

เมษายน 2565 

7.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
กิจกรรมท่ีกำหนด 

1.กิจกรรมป้ายรณรงค์ความ
โปร่งใสทุกหน่วยงาน 
2.แจกคลิปวิโอเพ่ือรณรงค์เร่ือง
ความโปร่งใส 
3.จัดทำแผ่นพับเพ่ือรณรงค์เร่ือง
ความโปร่งใส 
4.ส่งสต๊ิกเกอร์เร่ืองความโปร่งใส
(สนับสนุนจาก สสจ.สกลนคร) 

เมษายน-มิถุนายน 2565 

8.สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
ท่ีกำหนด 

คณะทำงานประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

กรกฎาคม 2565 

9.รายงานผลการดำเนินงาน คณะทำงานรายงานการ
ดำเนินการและบันทึกขออนุญาต
เผยแพร่ 

สิงหาคม 2565 

 

 



ภาพการประชุม 
ชมรม STRONG สสอ.พรรณานิคม เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วันที่ 9 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

 
 

 
 
 
 






