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ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำ้นม่วง 

 

 



ชมรมSTRONGต่อต้านทุจริตเพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

……………………………………. 

วัตถุประสงค์ของชมรม 

 ๑.เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึน 

 ๒.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างให้เห็นความส าคัญและ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปรงใสและเป็นธรรม 

 ๓.เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความไม่โปร่งใสใน

การท างาน 

 ๔.เพื่อส่งเสริมการท าความดี การมีส านึกในการให้ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามหลัก

ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และการตื่นรู้ 

หลักปรัชญาและแนวคิดของชมรม 

 ด้วยข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างได้จัดต้ังชมรม STRONG เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตและเพื่อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน
การทุจริตอย่างยั่งยืน (S) ซึ่งสมาชิกของชมรมมีหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (T) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและประเทศ(R ) มุ่งพัฒนาและปรับเปล่ียนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ(O) มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การ
ทุจริต ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังความอายไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น  
เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (N ) มีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพื้นฐานของจิตพอเพียง
ต่อต้านทุจริตไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง (G)  
 
 
 
 
 



 
 
 
คณะกรรมการบริหารชมรม 
 ๑. นายทองศักดิ์ ชายกวด       ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสังคม  สมเกียรติยศ             กรรมการ    
       ๓. นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร           กรรมการ  
 ๔. นางหนูพร   ชรินทร์         กรรมการ 
 ๕. นางเกษสุดา  บุตรละคร      กรรมการ 
 ๖. นายวุฒธิสรรณ์  เกื้อหนุน            กรรมการ 
 ๗. นายเจษฎาวุธ  ศรีสถาน             กรรมการ 
 ๘. นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์           กรรมการ 
 ๙. นางสาวลัดดาวรรณ แสนเสน    กรรมการ 
 ๑๐. นางชลธิญา ยังแสนภู     กรรมการ 
 ๑๑. นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา         กรรมการ 
 ๑๒. นางภาวิดา  อุดมฉวี          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางสาวพัชรี นินันตัง          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 
สมาชิกชมรม 
 สมาชิกประกอบด้วยข้าราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านม่วง จ านวน  10๕ คน (ข้อมูล ณ 1๕ มีนาคม 256๔) ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

    
ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางค าเพียร สายเย็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง 
2 นางภาวิดา อุดมฉวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง 
3 นางสาวพัชรี นินันตัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.บ้านม่วง 
4 นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ค าภูทอง 
5 นางกฤศิญาภรณ์ ศรีสถาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ค าภูทอง 
6 นายกิตติศักดิ ์มานิสสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านค ายาง 
7 นางพาศิริ หล้าสอน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านค ายาง 
8 นางประภาพร ศรีพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านค ายาง 
9 นางสาวศิริรัตน์ จ าปาอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านค ายาง 
10 นายสมเกียรต ิ วงศ์เครือศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
11 นางสาวปัทมา  พลเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
12 นางชลธิญา  ยังแสนภู เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 



13 นางสาวพัชรี ขนุน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
14 นายวิชิต  เทิงจันทึก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
15 นางสาวลัดดาวรรณ  แสนเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
16 นางเนตรอนงค์  ศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
17 นางนงลักษณ์ ภูธิรักษ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
18 นางเกษสุดา  บุตรละคร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ่อแก้ว 
19 นางใกล้รุ่ง  บัวขันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ่อแก้ว 
20 นางสาววัชราภรณ์  พูลสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ่อแก้ว 
21 นายเมธา  ธุระแพง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ่อแก้ว 
22 นางหนูพร  ชรินทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.มาย 
23 นางนงค์รักษ์  เกษรศร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.มาย 
24 นางสาวนันณภัชสรณ์   ศรีวิภักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.มาย 
25 นางกัณปภัส  ภูเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.มาย 
26 นางสาวมัณฑนา พันธ์แก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.มาย 
27 นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
28 นางสาวยุวดี  เดชชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
29 นางสาวสะใบพร  บุตรละคร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
30 นางสาวขนิษฐา  นาคะไชย จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
31 นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ห้วยหลัว 
32 นางจิรภัทร อามาตย์เสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. ห้วยหลัว 
33 นายปรีดา สีจันลา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ห้วยหลัว 
34 นางสาวจินดาพร วิเศษโวหาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. ห้วยหลัว 
35 นางสาวสุนทรียา จันทะศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. ห้วยหลัว 
36 นายสังคม สมเกียรติยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองกวั่ง 
37 นางร าไพ  สมเกียรติยศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองกวั่ง 
38 นางสาวสุกัญญา ลือชาพูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หนองกวั่ง 
39 นางสาวศิรินณัฐชา   ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.หนองกวั่ง 
40 นายณัฐพล แง่พรหม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บ้านม่วง 
41 นางสาวพนิสาข์ สุทธศรี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บ้านม่วง 
42 นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ค าจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ค าภูทอง 
43 น.ส.ปราณชนก สุวรรณไตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ค าภูทอง 
44 น.ส.สุนิษา ฉันนุมัติ แพทย์แผนไทย รพ.สต.ค าภูทอง 



45 นางนิพาดา ใยอิ้ม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ค าภูทอง 
46 นายณรงค์ ใยอิ้ม พนักงานบริการ รพ.สต.ค าภูทอง 
47 นางสาวอรทัย วัฒนะวงษ์พยัคฆ ์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค ายาง 
48 นางสาวศุภลักษณ์ จ าปาวัน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค ายาง 
49 นางสาวแววตา บุ้งทอง แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านค ายาง 
50 นางเมยาวีย์ ไชยวังราช พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านค ายาง 
51 นางศรีประภา จันทะลุน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านค ายาง 
52 นายคมสันต์ ศรีหาโคตร คนงาน รพ.สต.บ้านค ายาง 
53 นายเอกพล  วงศ์เครือศร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
54 จสอ.หญิงวรรณา  ผ่องผา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
55 นางสาวปาริษา  จันทะลุน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
56 นางสาวฐจิรัช  บุญบาล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
57 นายหัตชัย  ทะวีลา พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
58 นางทัศนีย์  ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านโคกสง่า 
59 นางสาวมัลลิกา  ชรินทร์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
60 นางสาวบุญจิรา  ภูยิหวา แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
61 นายสมบัติ  ไพค านาม พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
62 นางสุกานดา  วงศ์เครือศร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
63 นายพนม  พรมแสน พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง 
64 นางศิริวรรณ์   ศรีสมวงศ์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
65 นางสาวธิชาดา  ยางธิสาร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
66 นางสาวธนพร อองโนนยาง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
67 นายฐิติ  แสงหาญ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
68 นางสาวทิพวรรณ มูลสิงห์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
69 นายชัยสิทธิ์   สุพร  พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
70 นางสาวอรัญญา   ธงอาษา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
71 นางสาวโชติกา   รูปเหมาะ  พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย 
72 นางสาวอรพรรณ  พลเสนา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ่อแก้ว 
73 นางสาวรจนา สุวรรณไขศรี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ่อแก้ว 
74 นางสาวพิมสุรางค์  บัวขันธ์  แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ่อแก้ว 
75 นายสุริยา  ทักษิณธานี พนักงานบริการ รพ.สต.บ่อแก้ว 
76 นางสาวศิริญณา  โทขนาด ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ่อแก้ว 



77 นางสาวจุฑามาศ   ไวยะ แพทย์แผนไทย รพ.สต.มาย 
78 นางสาวลลิตตา  เปอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.มาย 
79 นางสาวนิวัฒนา ชรินทร ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.มาย 
80 นายถนอม  ชรินทร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.มาย 
81 นายวีระชาติ  ทามะณี พนักงานบริการ รพ.สต.มาย 
82 นางสาวปาริชาติ รสปุ้ง แพทย์แผนไทย รพ.สต.มาย 
83 นางสาวมณีรัตน์  โคตรปัญญา แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
84 นางสาวอนุศิลป์ เปล่งปล้ืม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
85 นางสาวรักษ์สุดา พะโส พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
86 นายธนัท  ยาทองไชย พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
87 นายวิมลรัตน์  จักรไชย คนงาน รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
88 นางสาววิภาพร ก้านขวา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
89 นางสาวนุชา  ผานุวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสุขส าราญ 
90 นางสาวมัลลิกา เลิศและ แพทย์แผนไทย รพ.สต. ห้วยหลัว 
91 นางสาวเจนจิรา หาญตะคุ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ห้วยหลัว 
92 นางสาวละออง บุตรละคร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ห้วยหลัว 
93 นางบุญตา นาสวัสด์ิ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ห้วยหลัว 
94 นางสุธาริน เนาวราช ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ห้วยหลัว 
95 นายอาทิตย์ หวานเสร็จ คนงาน รพ.สต. ห้วยหลัว 
96 นางสาวพิมพ์สุดา  พลรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกวั่ง 
97 นางสาวจุฑาทิพย์  เรียมแสน แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองกวั่ง 
98 นางสาวสรญา  สมใจ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกวั่ง 
99 นางสาววรรณภา  ไชยวาน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกวั่ง 
100 นายวินิสัย  เถาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกวั่ง 
101 นางสาวเพ็ญนภา  โคตรจ าปา แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองกวั่ง 
102 นายชูชาติ  ไวยะ พนักงานบริการ รพ.สต.หนองกวั่ง 
103 นางสาวเนาวรัตน์  ไวยะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองกวั่ง 
104 นางสาวสุพัตรา  รอดไสว ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองกวั่ง 
105 นายนิมิตร  นาสุข คนงาน รพ.สต.หนองกวั่ง 

 

 



รายงานการประชุม ชมรม STRONG สสอ.บ้านม่วง 
วันที่ 8  มกราคม  256๔ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้นม่วง 

เร่ิมประชุม 13.๐0 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ๑. นายทองศักดิ์ ชายกวด        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสังคม  สมเกียรติยศ             กรรมการ    
       ๓. นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร           กรรมการ  
 ๔. นางหนูพร   ชรินทร์         กรรมการ 
 ๕. นางเกษสุดา  บุตรละคร      กรรมการ 
 ๖. นายวุฒธิสรรณ์  เกื้อหนุน            กรรมการ 
 ๗. นายเจษฎาวุธ  ศรีสถาน             กรรมการ 
 ๘. นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์           กรรมการ 
 ๙. นางสาวลัดดาวรรณ แสนเสน    กรรมการ 
 ๑๐. นางชลธิญา ยังแสนภู     กรรมการ 
 ๑๑. นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา         กรรมการ 
 ๑๒. นางภาวิดา  อุดมฉวี           กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางสาวพัชรี นินันตัง          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

 สาธารณสุขอ าเภอ นายทองศักดิ์ ชายกวด : ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการ
ตามนโยบายของภาครัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติกรรมมิชอบในภาครัฐ และมอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วงเป็นหนึ่ง
ในเป้าหมายการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ข้อค าถามแบบส ารวจ EB19 “เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของท่านมีกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานอย่างไร” 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส จึงได้แต่งต้ังพวกเราขึ้นเป็นกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อ
เสริมสร้างการบริหารงานท่ีโปร่งใส ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง ประจ าปี พ.ศ.256๔ โดย
คณะท างาน มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

2. ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
3. สร้างเครือข่าย เพื่อปรับปรุง พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ITA 
4. ช่วยก าหนดแนวทาง มาตรการในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน 



5. สอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานท่ีโปร่งใสของหน่วยงาน 

     ๖. ภารกิจอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 การประชุมครั้งนี้ขอให้เราช่วยกันวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก เพราะท าให้สามารถหาแนวทางป้องกันได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เราเลือกพวกท่านเป็นตัวแทนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอให้ช่วยกันค้นความเส่ียง 
ให้เสนอกันมาเพื่อน าปัญหามาวิเคราะห์ 
 

คุณภาวิดา เสนอข้อมูลดังนี้ 
1. เจ้าหน้าท่ีมาท างานสาย และกลับก่อนเวลา 
2. เล่นโซเซียลในเวลางาน 
3. มีการรับงานภายนอกมาท าในเวลาราชการ เช่น ค้าขาย 
คุณวุฒธิสรรณ์ เสนอข้อมูลดังนี้ 
1.ใช้โทรศัพท์ส านักงานในงานส่วนตัว 
2. น าอุปกรณ์ทางราชการใช้ในงานส่วนตัว 
3. เปิดแอร์เกินเวลาท่ีก าหนด 
4. ใช้รถราชการในงานส่วนตัว 
5. ใช้น้ าประปาล้างรถส่วนตัว 
6. ใช้รถนอกเส้นทาง 
คุณวุฒธิสรรณ์ เสนอข้อมูลดังนี้ 
1. ไม่ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
2. เจ้าหน้าท่ีไม่ลงวันลา 
คุณทองศักดิ์ : มีใครเสนออะไรอีกไหม และมอบหมายให้ คุณสังคีบท าบันทึกข้อความรายงานให้
สาธารณสุขอ าเภอ รับทราบด้วย 
คุณภาวิดา: ทราบ 
มติท่ีประชุม : เห็นด้วย 
เลิกประชุม : 15.30 น. 

                           
               ลงช่ือ....................................ผู้บันทึก 
             (นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

                                
      ลงช่ือ................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 


