
รายงานการประชุมชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรรณานิคม ครั้งที่ 1/63   
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วันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  ๑3.0๐ – 16.๓0  น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 

 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/สถานที่ท างาน 

1 นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์ สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม ประธานที่ประชุม 
2 นายธาดา  ศูนย์จันทร์ ผช.สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม เลขานุการที่ประชุม 
3 นายส าเร็จ  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 
4 นายไกรศักดิ์  โมราราษฎร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ.พรรณานิคม 
5 น.ส. ค าแก้ว  นิกาญจน์กูล เจ้าพนักงานธุรการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 
6 นายประพันธ์    ไชยเชษฐ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สนง.สสอ.พรรณานิคม 
7 นางเกตุมณี  ทิพวงษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. วังยาง 
8 นางดารุณี  ทิพวงศ์ษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. วังยาง 
9 นางมัลลิกา  บุญทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. วังยาง 

10 นายกัมปนาท  บุญทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. วังยาง 
11 น.ส.ลลิตา  เพ็งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. วังยาง 
12 น.ส.นิภาพร   ไชยปัญหา แพทย์แผนไทย รพ.สต. วังยาง 
13 น.ส.ลลิตา  การุญ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต. วังยาง 
14 นางดวงฤดี  ขันติยู ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. วังยาง 
15 นายองอาจ  ธิวะโต ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. วังยาง 
16 นายพลสัน  พรมสิทธิ์ พนักงานทั่วไป รพ.สต. วังยาง 
17 นางล าไพ  วจีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
18 น.ส.ปภัสสรา  มาตราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
19 นายกิตติชัย  จันตะนี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
20 นางสาวสุดารัตน์   กางทอง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
21 นายกชกร   วงษ์เสน แพทย์แผนไทย รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
22 นางธิญาดา  เทพเสนา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
23 นางบุญยอ  สุวรรณเทน พนักงานทั่วไป รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
24 นายวีระศักดิ์  ขันติยู พนักงานขับรถยนต์ รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 
25 นายจักรภัทร  ปัญญา

ประชุม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา 

26 นายภัทรพงษ์  เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. โนนเรือ 
27 นางวิลาวัลย ์ อรรถสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. โนนเรือ 
28 นางนิ่มนวล   เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. โนนเรือ 



 ๒ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/สถานที่ท างาน 
29 นางธิวาภรณ์  ค าจวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. โนนเรือ 
30 น.ส.ศุทัศนีย์  ยงบรรทม แพทย์แผนไทย รพ.สต. โนนเรือ 
31 น.ส.กนกรัตน์   รัตนะ เจ้าพนักงานทันตสาธาณณสุข รพ.สต. โนนเรือ 
32 นายเทพนิรัน  มาพร พนักงานขับรถยนต์ รพ.สต. โนนเรือ 
33 นางวณีวรรณ  พิศสุวรรณ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. โนนเรือ 
34 นายปรีนัด  ก้อนแพง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. โคก 
35 นายมานิตย์  บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. โคก 
36 น.ส.สุขุมาภรณ์  ศรีแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. โคก 
37 นางบุณฑริกา  ศูนย์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. โคก 
38 นางกิ่งกมล  สาตะรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญ

งาน 
รพ.สต. โคก 

39 น.ส.จิรวฒัน ์ หาญจิต แพทย์แผนไทย รพ.สต. โคก 
40 น.ส.เสาวลักษณ์  การีชุม พนักงานทั่วไป รพ.สต. โคก 
41 นายกิตติพงษ์  ไชยเชษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ รพ.สต. โคก 
42 นางสุภาพ  จองกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไฮ่ 
43 นางน้ าฝน  กุศลาไสยานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ไฮ่ 
44 นางพชรกมล   หุนติราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ไฮ่ 
45 น.ส. สุดารัตน ์ เพียพล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญ

งาน 
รพ.สต.ไฮ่ 

46 น.ส.สภุัทรา  ค าสวนจิก แพทย์แผนไทย รพ.สต.ไฮ่ 
47 นายพงษ์พัฒน์  กางทอง พนักงานทั่วไป รพ.สต. ไฮ่ 
48 นายสุรัตน์   ยศพล พนักงานทั่วไป รพ.สต. ไฮ่ 
49 นายเกียรติศักดิ์  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
50 นายกิตติศักดิ์  ชาตะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
51 นางภัทรเนตร   สุนารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
52 นางสาวฉัตรติยา  หินอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
53 น.ส.พิลาวรรณ  งามผล แพทย์แผนไทย รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
54 น.ส. ทัศนีย์  หัสราช ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
55 นายสุรพล  สาธุชาต ิ พนักงานทั่วไป รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา 
56 นางผดุงขวัญ  แดนนารัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 
57 น.ส.กุลยา  สายสุพรรณ แพทย์แผนไทย รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 
58 น.ส. ปิยมาศ  เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง 
59 นางนิ่มนวล  การุญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองโดก 
60 นายนิรัตน์  เหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองโดก 
61 นางอัญญารัตน์   นาระคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองโดก 
62 นายอรรถโกวิท  นิคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองโดก 



 ๓ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/สถานที่ท างาน 
63 น.ส.กรกนก  พรมกาวงค์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองโดก 
64 นางสรัญญา  นิลเขต ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองโดก 
65 นางจันทร์หอม  มโนรักษ์ พนักงานทั่วไป รพ.สต.หนองโดก 
66 นางจินตนา  อัคพิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองผือ 
67 นายทนุพงศ์  รัตนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองผือ 
68 น.ส.จุฑามาศ  วงศ์ประทุม แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองผือ 
69 น.ส.ปัณฑิตา  ไชยชมภู เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.หนองผือ 
70 น.ส.จิตรา นาคราช ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองผือ 
71 น.ส.ชนาพร  อัคพิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองผือ 
72 นายชัยพร  ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ผักค าภู 
73 นางชนรนาจ  สีสถาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ผักค าภู 
74 น.ส.จิราพร  แก้วเขียว แพทย์แผนไทย รพ.สต.ผักค าภู 
75 นายเทิดศักด์ิ  เงินลุนปา พนักงานทั่วไป รพ.สต.ผักค าภู 
76 นายประมวล  พรมโนนศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บัวใหญ่ 
77 นายสมเกศ  วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บัวใหญ่ 
78 น.ส.รัตนาภรณ ์ ศรีผุย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บัวใหญ่ 
79 น.ส.ศิวภรณ์ กัลปพฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บัวใหญ่ 
80 นายสันติ  ลุนจักร พนักงานทั่วไป รพ.สต.บัวใหญ่ 
81 นายณัฐวุฒิ  สอนวงษา พนักงานขับรถยนต์ รพ.สต.บัวใหญ่ 
82 นางเตือนใจ  วรรณทะนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นาขาม 
83 นางล าใย  บาตร์ดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.นาขาม 
84 นางสาวอาริสา  โกสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.นาขาม 
85 น.ส.รัตนาภรณ ์   ชาเหลา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาขาม 
86 น.ส.สินีนาถ   อุสาพรม แพทย์แผนไทย รพ.สต.นาขาม 
87 นางพิมพ์ชนก  เงินมูล พนักงานทั่วไป รพ.สต.นาขาม 
88 นางปฎิญญา  กุลอัก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บะฮีเหนือ 
89 น.ส.ปิยะทิพย์  กาญบุตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บะฮีเหนือ 
90 น.ส.กาญจนา  ศรีเทียวไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บะฮีเหนือ 
91 น.ส.สุมิตรา   ค ามา แพทย์แผนไทย รพ.สต.บะฮีเหนือ 
92 น.ส. ภัทรลดา  เกื้อทาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บะฮีเหนือ 
93 นายอมร  ตงศิร ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 
94 น.ส.ราวด ี กวานดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 
95 น.ส.ทิพย์วิมล   เดชภูมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 
96 นางสุนิสา  วราอัศวปติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. ภูเพ็ก 



 ๔ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/สถานที่ท างาน 
97 น.ส.อาภาสิร ิ โสมไชย แพทย์แผนไทย รพ.สต. ภูเพ็ก 
98 นายธวัฒน ์  ศรีลาราช พนักงานบริการ รพ.สต. ภูเพ็ก 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.0๐ น. 
ประธานในที่ประชุม    นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์    สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                        1. การเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอเราทั้ง 14 แห่ง 
ผมจะออกไปเยี่ยมให้ครบ แต่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าจะไปวันใดเวลาใด  
                        2. ขอบคุณ ชมรม อสม. อ าเภอพรรณานิคม ที่มาถมที่ และปรับที่  ท าให้บริ เวณ
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวยงาม และจอดรถได้มากขึ้น 
                        3.  ขอขอบคุณ การเตรียมงาน พอ.สว. ที่โรงเรียนเทพสวัสดิ์  และการจัดกิจกรรมวิ่ง
ไล่ยุง จุดหลักที่ต าบลเชิงชุม  และทุกต าบลที่ด าเนินการจนครบทั้ง 10 ต าบล                           
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว     
                         ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา 

                       ประธาน  
                       ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐบาล
ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
กรรมมิชอบในภาครัฐ และมอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้วเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
การด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อค าถามแบบส ารวจ EB19 “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน
อย่างไร” เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารงานที่มีความโปร่งใส จึงได้แต่งตั้งพวกเราขึ้นเป็นกลุ่มบุคลากร
รณรงค์เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว ประจ าปี 
พ.ศ.2562 โดยคณะท างาน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

2. ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA 

3. สร้างเครือข่าย เพื่อปรับปรุง พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

4. ช่วยก าหนดแนวทาง มาตรการในการบริหารงานเพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงาน 
5. สอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 



 ๕ 

6. ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย การประชุมครั้งนี้ขอให้เราช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะท าให้สามารถหา
แนวทางป้องกันได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เราเลือกพวกท่าน
เป็นตัวแทนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอให้ช่วยกันค้นความเสี่ยง ให้เสนอกันมาเพ่ือน า
ปัญหามาวิเคราะห์ 
คุณธาดา ศนูย์จันทร์ เสนอข้อมูลดังนี้ 
1.ใช้โทรศัพท์ส านักงานในงานส่วนตัว 
2. น าอุปกรณ์ทางราชการใช้ในงานส่วนตัว 
3. เปิดแอร์เกินเวลาที่ก าหนด 
4. ใช้รถราชการในงานส่วนตัว 
5. ใช้น้ าประปาล้างรถส่วนตัว 
6. ใช้รถนอกเส้นทาง 
คุณเกียรติศักดิ์  สัพโส เสนอข้อมูลดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่มาท างานสาย และกลับก่อนเวลา 
2. เล่นโซเซียสในเวลางาน 
3. มีการรับงานภายนอกมาท าในเวลาราชการ เช่น ค้าขาย 
คุณส าเร็จ สุวรรณเทน  เสนอข้อมูลดังนี้ 
1. ไม่ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
2. เจ้าหน้าที่ไม่ลงวันลา 
ประธาน : มีใครเสนออะไรอีกไหม และมอบหมายให้ คุณธาดา ท าบันทึกข้อความรายงานให้
สาธารณสุขอ าเภอ รับทราบด้วย 
คุณธาดา ศนูย์จันทร์ : ทราบ 
มติที่ประชุม : เห็นด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 
                                                         

.................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                             (นายธาดา   ศูนย์จันทร์) 
                                                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์) 
                                                        สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 


