
รายงานการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยฐรรมและการมืวินัยทั้งการ!)องกันการทำผิด 
วินัย วันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๙.๐0 น. -  ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมซาววัง โรงพยาบาลวังชิ้น

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
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นายอมรพันธุ สมร นายแพทย์ชำนาญาการ
นายปพนพัซญ์ สมภาร พนักงานซับรถยนต์
นางเสาวลักษณ์ กันทะหล้า พยาบาลวิซาชีพชำนาญการ

นายธงชัย บุญยืน
นายภานุ เนาวรัตน์
นางสาวประสงค์ ใจครุฑ 
นายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล 
นายวิทัศน์ บุญยืน 
นางสุจิตรา วงค์ปินตา 
นางสาวโสภิดา พลนาค 
นางสาวจารุนิล ไซยพรม 
นางอรบุซ วังช้ิน 
นางทิตเตา สรอยศักดิ๙ 
นางธัญญาภรณ์ ควรโสรส

พนักงานพัสดุ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยทันตแพทย์
นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการ 

พนักงานวิทยาศาสตร์
พนักงานรับโทรศัพท์ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
พยาบาลวิซาชีพชำนาญการ 

พยาบาลวิซาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิซาชีพชำนาญการ 

พยาบาลวิซาชีพชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ท้าวคำ 
นางกวินนา แสงเพซร 
นางคณิตตา จำรูญ 
นางพร สีซาว 
นางสาววราลักษณ์ เขื่อนเมือง

พยาบาลวิซาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางสาววิยะดา บุญยืน 
นางจุฑาลักษณ์ สุรินทร์ 
นางธัญญลักษณ์ กำวิตา 
นางสาวณัฐซา คำข่ืน 
นางสาวจริยา รัตนาภรณ์ 
นางสาวอัญซลิกา แก้วแสนเมือง 
นางสาวพวงพันธ์ เด็ดขาด 
นางสาววันดี วาทีมงคลเลิศ 
นางสาวจุฑามณี ถาพา 
นางเพ็ญนภา กึกแก้ว 
นางสาวปราณี รัตนาภรณ์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พยาบาลวิซาชีพ 
พยาบาลวิซาชีพ 
พยาบาลวิซาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 
พนักงานบริการ 

พนักงานบริการ
นายพนม อันธาร พนักงานบริการ
นางสาวสุธัดา ซาแก้ว พนักงานบริการ
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นางสาวจันทร์คำ คำวัง พนักงานบริการ
นางบัวเลียน ขมภูงาม พนักงานบริการ
นางจีรภา หม่องอินต๊ะ พนักงานบริการ
นางพรทิวา ยานะ พนักงานเก็บเงิน
นางขันแก้ว คำแห้ง พนักงานประจำห้องยา
นายลีปปกร สละอินทร์ พนักงานโสตทัศนศึกษา
ว่าท่ี ร.ต. กฤาณากร สว่างศรี ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นายจรูญ กึกแก้ว ผู้ช่วยช่างท่ัวไป
นายพิทักษ์ ตันหยงทอง พนักงานพิมพ์
นายม้อญ นะตํ๊บ พนักงานเก็บเอกสาร
นางลลีตา ทาแปง นักวิชาการเงินและบัญชี
นายวีรวุฒิ ส่างกันจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางมยุเรศ ไชยขันแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
นางสาวแสงดาว ปีญญากูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางน้ําฝน ไชยมาพนักงานพัสดุ
นายชาญ หลองแก้ว พนักงานเกษตรพื้นฐาน
นางสุจิตรา วงศ์ปีนตา พนักงานรับโทรศัพท์
นางสาวอธิชา วงศ์ใยคำ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางรุ้งสินิ ตุ้ยหนิ้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวจินตนา บรรเทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวจันทร์จุรา พรมทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

พนักงานช่วยการพยาบาล 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพ 
พนักงานบริการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

พยาบาลวิขาชีพชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการทันตสาธารณสฃ

นางณัฐธิดา วงศ์ปีนตา 
นายสมฤกษ์ วันมูล 
นางสายฝน บุญทะบุรี 
นายนพดล ป่าคา 
นางสาวศรีไพ ขัดทา 
นางสาวโยผกา ตากา 
นายฤทธิ'โรจน์ เปไสล 
นางสาวศรัญญา ขัยนา 
นางขวัญดาว คำคง 

นายจันทกรณ์ จีกัน 
นางสาวทิพประภา สุยะ 
นางสาววรวิร์ ปรมาลย์ 
นางสาวดารินทร์ วงศ์วาร 

นายกิตติศักดึ๋ แก้วแสนสาย 
นายพิสิษธ์ คำคง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

นักแพทย์แผนไทย 
นักกายภาพบำบัด 

พนักงานบริการ(นักบันทึกข้อมูล)

กิจกรรมที่ ๑



กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖และเปีดการประชุมจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
วังช้ิน
นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๖

- ทบทวนรายซื่อคณะกรรม แ^อ
ช้ีแจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(เก*6?กิ*V รทป ากัลกรเวลเ''อก(ะ7 /\ร5655ทา6ก* : โโ/ป

- การถ่ายรูปร่วมกันในการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่๒ เน้ือหาวิชาการ โดยคุณสมเดช บุญส่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

๒.๑ ระเบียบวินัย จริยธรรมช้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง เซ่น กรณีตัวอย่าง
สาว การล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงาน 
๒.๒ ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับปรับปรุง)๒๕๖๕
๒.๓ การใช้ของราชการ/การยืมพัสดุ ระเบียบการลาต่างๆ
๒.๔ ซักถามป้ญหา

(นางวิยะดา เศวตสกาวพันธ์) ผู้จดรายงานการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กุ̂ ’* เ^ ? ^  V
(นายกิตตศักดิ แกวแสนสาย) ผู้รับรองการประชุม

นักกายภาพบำบัด


