
บนทึกข้อความ
ส ่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ โทร ๐๓)๕-!£>๐๕๖๑๕ 

ที่ ตง ๐๐๓๒.๐๑/15 ว ันท ี่ แอ มีนาคม ๒๕๒๕

เร่ือง ขออนุญาตจัดต้ังซมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑. เรื่องเดิม
กระทรวงสาธารณสุข ไต้กำหนดกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๖๐ ปี (ต้านสาธารณสุข) ตัวข้ีวัดท่ี ๕๔ 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมุ่งเน้นการ 
เสริมสร้างจิตสำนึกการไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกฝืงวัฒนธรรมทางความคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ข้อเท็จจริง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงไต้มีแนวคิดริเร่ิม 

จัดต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อข้บเคล่ือนการเสริมสร้าง 
จิตสำนึกดังกล่าวภายใต้กรอบแนวคิด STRONG MODEL รวมถึงผลักดับการเฝ็าระวังปีองกันการทุจริตเชิงรุก 
เพ่ือให้เกิดการปลูกฝืงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ละอายต่อการกระทำทุจริต และไม่ทนต่อ 

การทุจริต รวมถึงปลูกฝืงแนวคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้เป็นรูปธรรม 
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนาม 

๑. อนุญาตการจัดต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๒. คำส่ังแต่งต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๓. อนุญาตเผยแพร่ การอนุญาตจัดต้ังชมรมๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่แนบมาพร้อมนี้ บนเว็บไซต์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

(ท!/}ท t/JifV 

(นางจารุณี สายทองแท้)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

หัวหน้างาบตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน

0 ช '? & า  เท

(นายอนนส์ อัครสุวรรณสุล)
นัทริช'พารสารารณสุขเชียวขาญ{อัานบรการทางร่ขาการ) รักนาราขการเพน 

นาซนรพอัสารารณสุขอังหรัลครัง



STRONG
จ ิฒ !ฒ ฒ ืm m น ช ุจ ร ิฅ

# ในด^ทนสารท(รณสุข,ห,รัดmรัง

ช ม รม STRONG จิตพอ®?ยง ต้านทุจรัต, # โนั(พเ,นสารๆรฒชุขจิง้หรัฒaรัง!

คา,รเสริมสร้างจิตส่า,นก การไม่ท,นต่อกกร'ทุจริต. ปลูก&งวัฒนธรรมทางความเต ในถก;'รพแค'แร)!ะ 

ผลปรรไย.พ์สว,นบุคคล!&ผลม่,ระ:ใย.ช.ษส่วน!รวม ใ]ลูภรง!พฤติค,รรมคกรใ]ฎิพัติง,ไนอย่กงซ่ี®ส์®ยสุจรัต ไ'ม่ทน 

ต่อค.าเรทุ,จรัต ค่อให้!กิ®ลารส.ง!ท'ษทางสังคม fSoxiL Sanction,} ส่งผล,ทำใพันคลกaรใน.หน่วยง,านเจิ®.ด,วกม 

อายหรื®ความถลัวที่จะกร.ะพํภารทุจริตพัฒนาM เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมชองหษ่วิน.งานนฒิแเ๒ลัง้ดม'ท่ี 

ใ]ลรดจาสลกรทุจรัในท๋ึสุต

อรอมแนวเตขมรม STRONG จิตพ®เพียง! ตานทุ.จรัต ส่านั๒ ■กนสุกรกร๓ สุชจังหวัดตรั$

นำหลักคาร STRONG MODEL มาประยุคตใฃ้ในคทรดำเนินงานของชมรมฯ, เพ๋ึ®ใฒัติดก1กรน่รัหารงกน' 

ท่ี!'ปร่งใสเป็นไป'ตามหลักธรรมาภินกลท่ีคื ลังนี้’

๑. ร -  Sufficiency คือกกรน้อมนำหลัถเศรษฐภิ■จพอเพียงมาประยุค:ต์ใข้เป็นหลักในคารทำงาน 

และลารดำเนินชีวิต, สามารลคิดแย'รน'เยะ'ผล'ป!ระ-ใย,ซนํส่วนทุ®.คล กันผลประใยช,น้สํวมรวม ได้ 

อย่างอัต๒ มัติ

๒. T -  Transparency คือการสร้กงวัฒนธรรมช.องกกรเร:®เผย! ปฐนัติง,กนน!นพ้ืนฐาน,ช®.งด,วาม 

โปร่งใสตรวจสอนได้'

๓. R -  Realise คือ การตระหนักเลงนิ’ญ,หาอารทุจรัต คอ.รัปชน: ดารแยกแยะผลประโยชน์ส่วนนุด.คล 

กันผลประใยพ!ส่วน(รวม รวมลคํงกกรเฝ็าระวัmาเรทุจริต ดอรัปชน.

๔. Q -  Onward คือ กกรทุ่งสร้า,งวัฒน.ธรรม การไม่,ท,นต่อการทุจรัต, พัฒนาทน่วยงกนเห้ม่กกรนรัหาร 

จัดคาร.ท่ีดีเนินไฟตามพลัดธร,รมาอิขทล.

๔. N1 -  Knowledge คือ คารพัฒนา®งคํความ!อย่างสมํ่าเสมอ ใ,พ้หัากันการกันส,:ดกน:ค.ารณ์ทาร 

ทุ,จริต

๖. ร, -  Generosity คือ. คกเรสรางความเอออกm นน(พ้ืนฐานชอง,จริยธรรมและจิตพอเพีย่ง 

สุ๓ สมนัติสมาซิกชมรม:

สมาชิกชมรม ต้อ,งมีคุณสมนตและคุณลักษณะอันพีงประสงค ตามข้อกำหเนต ลังนี้

๑. เป็นนุคลาถ,รใบสัง่กัดส่านักงานสาธารณสุชจังหวัดตรัง. ที่ตองm รสมัค,รเป็นสมาชิก! ตามข้อคำหน® 

ของชมรมฯ! และผ่ฯนกทรพีจารณาฃ.องคณะกรรมการชมรมๆ

๒. เป็นพูพฤติกร.รมและคุณลักษณะอันพีงประสงดํh ด้านต่าง. ;ๆ ลังนี้ 

๒,๑ ด้านความพอเพียง' ('Sufficient}



๒.๒- เก/!ผควกมเฟ)ร่ง่เส flfifcmspasency^

๖.๓' การต่ืน่รู้ ^Realize)

๒.๔ คา)'รมุง'โปช้างหน้'า! fOnwand)

๒.๕ การแสวงหาค,วามรู้ (tKmowtedge)

๒.๒ ศวาณเอ©•าทร,และแปงปน fGenecosity)..

๓, 0เ’ฉผู้ท ี่มความ^งพั่ฒ.ร้ฒเ1!พะทำลิจกร;รม, TOาย'ยลสร้าง^ศงาที่ใม่ฑมทํ1อทา,รท,จร® รวมงรง 

สนับสนุนถกรดำพีน'งานข.องซมรมโต้

วัต่ฤประสงดซองชมรม: STRONG จิตBtaffiTO ต้ก์นทุจริต:
๑. mอปลุ!ค&ง.จิ®สำ'รถ! การโม่ทนต่เฉคา'รทุจ่เต ด้วย STRONG. MODEL แฉ่ฃ.ค,ลา;ดเรส์า,ไว้ค,งา.น'

สารา;รพ a w ra วัดต,'รัง'

๒. เพ๋ืฉปลูฉรงแน■ว.คด คก!'%wเกนyยะผดป(ระไพ1ใim พยุคดล และ'ผล,'ปฟเยพฒส่'M รวม! กกรละอายต่อ 

การคระทำ/พุ.จริ'ส และโม่ทํนต่อกกรทุจริต.

๓. พีฉส่งเสริม,ดารมีสํ'ว'ษร่วมโน^ร.เ&าระวัง-ป:องฉันการทุจริต คา!ร■ค.ระทำm iยงต่อลาร๓,ด 

ผล,ประไยm พนซัฉน ในสำนักง.านสาธารณสุข,จังหวัดตรัง.

๔. ฒอยกระ®ษคกรวัษเกกรทุ,จริดชฉง.ชุนุช!ษ สังคม. และประเทศ;

ระพีย'ย/แนว■ทางกกร.ดาณินงานชนเลล๋ึอนุซม,รม: STRONG จ®พอเพียง ต้านทุจริต
๑. ลร้างเครือข่าย สมาซกซมรม! STRONG. จิ®ทอพี'ยงต้านทุ.จริต สํก่/ยัดงานสาธาร£1i สุข,จัง่หกัm รัง 

๒. ร่วมประกาศเจตนกรมณ์ ดารโม่ทนต่อกทรทุ,จริต

๓. สนับสนุนการเสริมสร้าง'จิตสำนักการโม่ท,นต่ฉฅทรทุจรตดว-ย STRONG MODEL แล่[นุคลา■ดร 

สำนัคงานสาธารณสุขจัาหวัด่ตรัง' และหน่วยงา:นโนสังกัด.

๔. ส:นันสนุนการป,ลูคฝังแนวคิดคารแยกแยะผลประไยซนัส่วนบุ.ค.ดล' และผล■ประไยขน่ส่วนรวม' คา,ร 

ละอายต่อการดร■ะทำทุ.จริต และไม่ท.นต่อการทุจริต, แก่ขคลาดเรสำนัก.งานลาธารณลซ.วังห.วัดตรัง 

และหน่วยง.านโนสังกัด

๔. ตรวจลอบร เฝืาระวัง.'t องกัน-การ,ทุจริต และm รคระทำทเสยงต่อ.อาร&ลิดผลประไยซนัพัช้อนใ.น’ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง' และหน่วย■ทนโนสังกัด

(นาย3นันd อัศรสุวรรผสุท)
.พักริชาท'ทราtroผสุชพ่เฃวขาสุ)(&นนริก'พทงริชาการ) รักพาราชกา'!นพ/



คำส่ังสำนักงานสาธารณสุฃจังหวัดตรัง 
ท ี่' ' ,V ? / ๒๕๖๕

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการขมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ไต้กำหนดกระบวบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใบการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ขาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตัวซ้ีวัดท่ี ๕๔ 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมุ่งเบนการ 
เสริมสร้างจิตสำนึกการไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดในการแยกแยะผลประโยขน์ส่วน 
บุคคลกับผลประโยฃน์ส่วนรวม นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการปฏินัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามหลักธรรมากิบาล

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกดังกล่าวภายใต้กรอบแนวคิด STRONG MODEL รวมถึงผลักดันการ 
เฝ็าระวังป้องกับการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้เกิดการปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาบอย่างข่ือสัตย์สุจริต ละอายต่อ 
การกระทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงปลูกฝังแนวคิดการแยกแยะผลประโยซนํส่วนบุคคล กับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ให้เปีบรูปธรรม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงไต้แต่งตั้งคณะกรรมการขมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรังดังต่อไปบ้ี

๑. นายแพทย์เช่ียวชาญ(ต้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ี'วไป รองประธานกรรมการ

๓. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรรมการ

๔. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ

๕. หัวหน้ากลุ่มงาบควบคุมโรคติดต่อ กรรมการ

๖. หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย กรรมการ

๗. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัขสาธารณสุข กรรมการ

๘. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ

๙. กลุ่มงาบพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กรรมการ

๑๐. หัวหน้ากลุ่มงานพันตสาธารณสุข กรรมการ

๑๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ

๑๒. กลุ่มงานอนานัยสิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย กรรมการ

๑๓. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด กรรมการ

๑๔. หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ

๑๕. หัวหน้างาบตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน กรรมการ 

และเลขาบุการ

๒/ให้คณะกรรมการ



<

-๒-

ให้คณะกรรมทารฃมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีหน้าท่ีตังต่อไปน้ี

๑. สนับสทุนการเสริมสร้างจิตสำนึกการไม่ทนต่อการทจุรตด้วย STRONG MODEL แก่ทุคลากร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานไนสังกัด 

๒. สนับสทุนการปลูกฝังแนวคิดการแยกแยะผลประโยขน์ส่วนบุคคล และผลประโยขน์ส่วนรวม 

การละอายต่อทารกระหำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดตรัง และหน่วยงานไนสังกัด

๓. ตรวจสอบ เฝ็าระวังป๋องกันการทุจริต และนารกระหำทีเ่ท่ียงต่อการเกิดผลประโยขน์ทับซ้อน 

ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด 

๔. เร่ืองอน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ต้ังแต่บดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วับ ท่ี มีนาคม พ.ค. ๒๔๖๔

[\ (Utเนน4 UPVcp พํพทุณ
' ' 1,. * ' *  ไ!'!•1']m?!ขไแ'น];!^า'นน 1I1T :vvulV ’ทา'!Iร ้< |'พ ','.า'(>1ฑ"),.«ณ

น'5tนพ'!!)สา:ท•ทนอุขวัรท น่.Vไร้;



รายขื่อสมาซิก ขมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับท่ี ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน

1 นายนรินธร ใบกอเต็ม นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย

2 นายนิติ ไพศาลโอภาส นิติกร กลุ่มกฎหมาย

3 นางดวงธิดา บริพันธุ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย

4 นางอมรรัตน์ สันติสวัสดิวงศ์ จพง.ธรุการชำนาญงาน กลุ่มกฎหมาย

5 นางจุฑามาส ประจันพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

6 นางธิดา โสภาผล จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

7 นางศาลิพร จรัสโชค จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

8 นายทัยวิทย์ ชัยวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

9 นางธิตาพร แก้วเพ็ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

10 น.ส.ป็ยะจิตร วิภูดักด นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

11 น.ส.'นิภาภัทร์ รักษา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

12 น.ส.จารุวรรณ โทธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

13 น.ส.จุฑาเพชร ศรีณวัฒน์ เจ้าพนักงาบการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

14 นางสาวนภรรฎ พูลเผ่า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

15 น.ส.โสภา หนูช่วย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

16 นางปรีดา หมวดใหม่ จพ.พัสดุชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

17 นางนันทิยา จันทร์มุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ส.1 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

18 นายติริศักด้ิ พิทักษ์บริพันธ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

19 นางจารุณี สายทองแท้ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

20 นางเกศทิพย์ พฤตินันทิโชติกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

21 น.ส.'วันวิสฬ ชูแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

22 นางสาวเสาวลักษณ์ เสนามิตร นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

23 นางอรอุมา หนูเศษ พนักงานธรุการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

24 นายศุภโชค จิตตสัจจะ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

25 นางจริยา สุทธินนทิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

26 นางกนกพร นะวะกะ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

27 น.ส.นงลักษณ์ เหลืองสมุทร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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28 น.ส.กัญญารัช คู่วงศ์ไพศาล นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

29 นายรัชพล ลัมฤทธ้ี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

30 นางรัตนา ปราบเขต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

31 นางวลัยรัตน์ สุวรรณหมัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

32 นายสุชาติ ล่ันสิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

33 น.ส.กนกกร ณ พัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

34 น.ส.ภคพร อ่ินจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำน่าญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

35 นายจรรรงค์ ลืสุรพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

36 นางสาวติวพร เพชรอาวุธ แพทย์แผนไทยปฎิบิตการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

37 นายธนาธิป รักแก้ว แพทย์แผนไทยปฏิบิตการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

38 นางสาวณัฐกานต์ โชติรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

39 น.ส.สุรัสวดี สิริพันธ์ แพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

40 น.ส.จิรายุ เพชรประสิทธ้ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

41 น.ส.ซุณหกาญจน์ บัวก่ิง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

42 นางสาวนวังกมน เอกพรพิชญ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

43 น.ส.บุญทิพย์ เสียมไหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

44 นางรัตติยา สองทิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

45 นายสิทธิชัย จันทร์สีดำ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

46 นางฐิติมา เจนศุภการ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

47 นางปณิสรา ศรีธนสาร นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

48 นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

49 นายปราโมทย์ แก่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

50 น.ส.ปาณิสรา ชังปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

51 นางกาญจนา ศรีสลับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

52 นางสุลักฃณา แก้วผุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

53 นางสาวยุวดี จันทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบิตการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

54 นายกฤษณะ ดีชูศรี เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

55 นายวิรัตน์ ภิรมย์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

56 นางอาภาพรรณี เฃมวุฒิพงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
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57 นางสิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

58 น.ส.ปิยะดา สังข์วงค์ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

59 นางกาญจนา ณรินทร์ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

60 น.ส.,พรรณ'ทิพา วิเชียร จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

61 น.ส.ฤดีมาศ จิวะสุรัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงาบทันตสาธารณสุข

62 นางสุพัตรา คงจริง เภสัชกรเช่ียวขาญ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

63 นางวราณี โกวานิชย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

64 นางวิไลพรรณ ธิติประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

65 นางผาสุข ไชยเสนี จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

66 นายกรีฑา ลัคนาวิวัฒน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

67 นางณินท์ญาดา รองเดช นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

68 นางอริยา ภาฤทัยเจิดจรัส นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

69 นางจันทร์ทราทิพย์ เพทาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

70 นางอำพัน ชิงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

71 นางเบญลักษณ์ รักษาสังข์ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

72 นางปาริซาต อ่อนรู้ท่ี นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
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Linkri'ายนอก : .............................................................................................................................

หมายเหตุ : .......................................................................................................................................

ผู้รับผิดขอบข้อมูล ผู้'อนุมีต'รับรอง

จารุณี สายทองแท้ ปราโมทย์ แก่นอินทร์
(นางจารุณี สายทองแท้) (นายปราโมทย์ แก่นอินทร์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ค. ๒๕๖๕____________ วันท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

ยุวดี จันทร์รักษ์ 
(นางสาวยุวดี จันทร์รักษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
วันท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


