รายงานผลการประชุมการดาเนินงานกลุ่ม “CHIANG KHAM STRONG”
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนด เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม การดาเนินงานกลุ่ม “CHIANG KHAM STRONG” ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกลการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจ้งให้ทราบและเรื่องพิจารณา
การดาเนินงานตามแนวทางMOPH code of Conduct
1.ดารงตนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจาเป็นพื้นฐานที่ตองมีความพอมี พอกินพอใช้ของบุคลากร เป็น
แนวทางการดารงชีวิต เพื่อนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอยางแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน
ในที่สุด
1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงิน
ไม่ให้กระทบตอการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. ดารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น
3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน มีความคิดแบบ
รอบด้านสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2.ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/ประสิทธิภาพ
1. ตรงตอเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ทางานเสร็จทันเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เต็ม
ประสิทธิภาพได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป
2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อทาอย่างอื่นที่มิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้เวลาราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

3. ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือทาให้เกิดความล่าช้า
4. พึงสานึกวาการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นการ
ทุจริตชนิดหนึ่ง
3. ยึดถือประโยชนส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ของประชาชน
ยอมสาคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ
2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน
บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจาหนายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีขอพิจารณายกเว้นดังนี้
- กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจาก
ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกลาวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ ที่มีมูลค่าไม่
เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี
- เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ปุวย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านั้น
3. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
4. ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหนาที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหนาที่ตนโดยมิ
ชอบแสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่คานวณเป็นเงินได้และไม่อาจคานวณเป็นเงินได้
ตาแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยการกระทาตามขอนี้รวมถึงการกระทาซึ่งไม่ได้ใช้ตาแหน่ง
อานาจหน้าที่โดยตรงแต่กระทาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่นั้นด้วย
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
4. รวมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ
1. พึงสานึกว่าการรวมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ที่บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับพึงกระทา
2. พึงสานึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การทุจริตเป็นเรื่อง
ใหญ่เสมอเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ปูองกันและดาเนินการตามระเบียบทุกช่องทางที่มีเพื่อ
หยุดยั้งการทุจริต
3.พึงสานึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน
4. พึงสงเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เช่น มีการหารือระหว่างการประชุม ไม่ว่าเป็น
ทางการหรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตยสุจริตและปกปูองผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ

5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน
1. นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขย่อมถูก
คาดหวังวาจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย
2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การลดและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บปุวย เชน การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง
4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอื่น
6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้
1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัยตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่นอย่างเหมาะสม
3. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ
5. ให้ความสาคัญของการวิจัย การสร้างสรรคสิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชน
ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า
6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อนามาพัฒนางานของตน รวมทั้ง
พัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ
7.เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ
1. พึงเอื้อเฟูอ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชนโดยใช้หัวใจ
และยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมและสิทธิ
มนุษยชนของผู้ปุวยและผู้เข้ารับบริการ
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมให้บริการโดยไม่คานึงถึงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะ
สถานะทางสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป
8.ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า
และไม่มีฟุมเฟื่อย

2. พึงสานึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่างระมัดระวังและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด
9. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง
1. พึงสานึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพี่น้องรวมวิชาชีพและ ล้วนมีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พึงระลึกวาความเห็นต่างนั้น สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นทาให้เกิดความรอบคอบการ
มีส่วนร่วมและเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. พึงระลึกวาการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันทพี่น้องและความมุ่งหวังที่ดีต่อ
ประชาชน เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธารงรักษาไว้พึงหลีกเลี่ยงการ
สร้างความขัดแยงพูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานอยู่เสมอ
4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกข้อวิจารณและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วยเหตุผล
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
1. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการปูองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วคือเป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้นเพื่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท าใด ๆ ที่ทาให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริต
สามารถแบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพื่อนลอก
ข้อสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วน
ที่เป็นค าตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่
ถือเป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณามการประจาน การชุมนุม

ประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต
ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มี
สาเหตุมาจากการทุจริต ท าให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
ความจาเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งสาคัญเพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมากรถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถนามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันหากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกัน
หลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะมีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความ
เสียหายที่รัฐสูญเสียงบประมาณไป ยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลิงไหม้แล้ว
ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้นหากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็น
เรื่องของคนอื่น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้วสุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับ ตนเองก็
ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
1. Sufficient บุคคลและชุมชนน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักใน
การทางานและการดารงชีวิตรวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นเครื่องมือในการปูองกันการทุจริต
2. Transparent บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง
3. Realize บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
4. Onward บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่
ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้สาเร็จลุล่วงได้ตาม
เปูาหมายที่กาหนดร่วมกัน
5. knowledge บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริตของชุมชนและของประเทศ
6. Generosity บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามแนวทาง โดยมีเปูาหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่การปูองกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านองค์กรทางชุมชน เช่น ผู้นาชุมชน อสม. เพื่อทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ให้ขยายเครือข่ายการดาเนินงานด้านการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคลด้วย

ความโปร่งใส เป็นหูเป็นตาสอดส่องการดาเนินงานให้ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนภาคประชาชนได้รับทราบ ทุก
ช่องทาง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ และจัดการประชุม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน ทุก 6 เดือน
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม “CHIANG KHAM STRONG”
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. – ๑6.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

