
รายงานการประชุมกลุ่มโปร่งใส  ใจสะอาด 
คร้ังที่ 1 / ๒๕๖๒ 

วันที่   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง            ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ   ประธานกรรมการ 
2. นายจ าลอง  ปัญจะบุรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ     
3. นายด ารงค์เดช      มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
4. นางสุจิตรา    ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นางไพรินทร์  ปาละปนิ  ผอ.รพ.สต. ห้วยยาบ   กรรมการ 
6. นางดรุณ ี มั่นใจวงค ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
7. นายธวชัชัย ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยไซ   กรรมการ  
8. นางพสิมัย ไชยประสพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นางเฉลิมชนม ์ ศิริวิบูรณ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
10. นางขนษิฐา        มหาไม ้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
11. นางสาวกุลธดิา   มหาไม ้ นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
12. นายเจษฎากร     วงค์คม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   กรรมการ 
13. นายณัฐพงษ์      ใจวงค์ผาบ ลูกจ้างชัว่คราว    กรรมการ 
14. นางพรทิพา   ไคร้อินปั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม           
 ๑.นางจันทร์เพ็ญ   ดุมลาย   พนักงานกระทรวงฯ     
 ๒.นางอรุณี ปาล ี พนักงานกระทรวง  

 
เร่ืมประชุม  13.30น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
  ๑.แจ้งจากประธาน 
   ๑.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา รวมถึงได้ประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ที่มีเจตนารมณ์แสดง
ความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน อันจะเกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
องค์การ และผู้ปฏิบัติงานรวม 4 ด้าน การใช้อ านาจหนา้ที่เปน็ไปโดยไม่สุจริต เข้าไปมีส่วนไดส้่วนเสียกับ
กิจกรรมที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 
  ๒.การด าเนินกิจกรรมในปี ๒๕๖๒ได้จัดท าแผนงานเพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้
มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
   
ที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
 
ที่ประชุม      เปน็การประชุมครั้งแรกจึงไม่มีรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 



ระเบียบวาระที่ ๓      เร่ืองสืบเนื่อง  
ที่ประชุม      เปน็การประชุมครั้งแรกไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
     1.การจัดท าร่างโครงการ Happy MOPH Happy MIND  สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ประจ าปี 
256๒ มีขั้นตอนดังนี ้

1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและลูกจ้างอ าเภอบ้านธิ 
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
4. ประสานงานติดต่อสถานที ่
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

                      2. รายละเอียดการด าเนินงาน 
  1.งบประมาณที่ใช้ จากเงินบ ารุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยาบและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยไซ จ านวน 18,740 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน )
รายละเอียดดังนี้ 

-ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจ านวน 19 คนๆละ 130 บาท/วัน 
จ านวน ๒วัน รวมเป็นเงิน 4,940 บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 1,800 บาท  --
-ค่าจ้างเหมารถยนต์ 2 คันๆละ 3,000 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  18,740 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) 
 ๒.สถานที่ด าเนินการ 

       วัดดอยหลังถ้ า ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
3.ระยะเวลาด าเนินการ 
       มิถุนายน  2562 

ที่ประชุม     รบัทราบและพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอื่นๆ 
      1.นัดประชุมคณะท างานฯ.คร้ังต่อไปเดือนมิถุนายน  พ.ศ.256๒ 
  
ที่ประชุม     รบัทราบ       
  
เลิกประชุม  ๑๖.3๐ น.  
    ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น) 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
    ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นายสังวรณ์  ศรีวิชัย) 
          สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะท างานป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
คร้ังที่ 2 / ๒๕๖1 

วันที่ 29 มีนาคม  2561 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นายสงัวรณ ์ ศรีวิชัย  สาธารณสุขอ าเภอบบ้านธ ิ  ประธานกรรมการ 
2. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง            ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  รองประธานกรรมการ     
3. นายด ารงค์เดช      มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
4. นางสุจิตรา    ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นางศิริพันทน ์ รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
6. นายจ าลอง  ปัญจะบุรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
7. นางไพรินทร์  ปาละปนิ  ผอ.รพ.สต. ห้วยยาบ   กรรมการ 
8. นางดรุณ ี มั่นใจวงค ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นายธวชัชัย ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยไซ   กรรมการ  
10. นางพสิมัย ไชยประสพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นางเฉลิมชนม ์ ศิริวิบูรณ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
12. นางพรทิพา   ไคร้อินปั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ/เลขานุการ 

 
เร่ืมประชุม  13.30น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
  ๑.แจ้งจากประธาน 
  การด าเนินงานวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   โดยเฉพาะการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงาน
เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปอ้งกันการทุจริตได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดย
หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเก่ียวกับการด าเนนิงานของหน่วยงานหรือการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้อ านาจหน้าที่เปน็ไปโดยไม่สุจริต เข้าไปมสี่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ก่อให้เกดผลเสียต่อภาครัฐ 
  ๒.เร่ืองแจ้งจาก นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น (เลขาคณะท างานป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ) 
 สรุปผลการด าเนนิงานประชุมเร่ืองการป้องกันผลประโยชนท์ับซอ้นในหน่วยงาน  วันที่  27  มนีาคม  
2561 (เอกสารที่แนบ 1) 
ที่ประชุม      รบัทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
ที่ประชุม    รบัรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓      เร่ืองสืบเนื่อง 
    1.การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน 
ที่ประชุม   รบัทราบและมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน 
 (เอกสารที่แนบ 2) 
ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
   
ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
      1.นัดประชุมคณะท างานฯ.คร้ังต่อไปเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561 
  
ที่ประชุม     รบัทราบ       
  
เลิกประชุม  ๑๖.0๐ น.  
    ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น) 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
    ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นายสังวรณ์  ศรีวิชัย) 
          สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะท างานด้านยาเสพติดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
คร้ังที่ 1 / ๒๕๖1 

วันที่ 19  มีนาคม  2561 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นายสงัวรณ ์ ศรีวิชัย  สาธารณสุขอ าเภอบบ้านธ ิ  ประธานกรรมการ 
2. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง            ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  รองประธานกรรมการ     
3. นายด ารงค์เดช      มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
4. นางสุจิตรา    ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นางศิริพันทน ์ รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
6. นางพรทิพา   ไคร้อินปั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
7. นางไพรินทร์  ปาละปนิ  ผอ.รพ.สต. ห้วยยาบ   กรรมการ 
8. นางดรุณ ี มั่นใจวงค ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นายธวชัชัย ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยไซ   กรรมการ  
10. นางพสิมัย ไชยประสพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นางเฉลิมชนม ์ ศิริวิบูรณ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
12. นายจ าลอง  ปัญจะบุรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

 
เร่ืมประชุม  13.30น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
  ๑.แจ้งจากประธาน 
-การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดและติดตาม
ดูแลช่วยเหลือผู้ผา่นการบ าบัด ปี 2561 
  ๒.เร่ืองแจ้งจาก นายจ าลอง  ปญัจะบุรี (เลขาคณะท างานด้านยาเสพติดอ าเภอบ้านธิ) 
  จากการประชุมเพื่อหารือในการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้
เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูจงัหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่  12  ธันวาคม  พ.ศ.
2650 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย  ศาลากลางจงัหวัดล าพนู รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
ที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ ๓      เร่ืองสืบเนื่อง ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
     1.การจัดท าแผนการด าเนนิงานโครงการเฝา้ระวังปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2561 
     2.การด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนนิงานยาเสพติดของหน่วยงานเพื่อยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
      1.นัดประชุมคณะท างานฯ.คร้ังต่อไปเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561 
  
ที่ประชุม     รบัทราบ       
  
เลิกประชุม  ๑๖.3๐ น.  
    ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น) 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
    ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นายสังวรณ์  ศรีวิชัย) 
          สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

รายงานการประชุมคณะท างานด้านยาเสพติดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖1 

วันที่ ๒๒   มิถุนายน  2561 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นายสงัวรณ ์ ศรีวิชัย  สาธารณสุขอ าเภอบบ้านธ ิ  ประธานกรรมการ 
2. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง            ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  รองประธานกรรมการ     
3. นายด ารงค์เดช      มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
4. นางสุจิตรา    ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นางศิริพันทน ์ รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
6. นางพรทิพา   ไคร้อินปั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
7. นางไพรินทร์  ปาละปนิ  ผอ.รพ.สต. ห้วยยาบ   กรรมการ 
8. นางดรุณ ี มั่นใจวงค ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นายธวชัชัย ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยไซ   กรรมการ  
10. นางพสิมัย ไชยประสพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นางเฉลิมชนม ์ ศิริวิบูรณ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
12. นายจ าลอง  ปัญจะบุรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

 
เร่ืมประชุม  13.30น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
  ๑.แจ้งจากประธาน 
-การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดและติดตาม
ดูแลช่วยเหลือผู้ผา่นการบ าบัด ปี 2561 
  ๒.เร่ืองแจ้งจาก นายจ าลอง  ปญัจะบุรี (เลขาคณะท างานด้านยาเสพติดอ าเภอบ้านธิ) 
-สรุปผล การด าเนนิงานแก้ไขปญัหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบดั ปี 2561(รอบ ๙ เดือน)      --
-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปรามและบ าบดัรักษาผู้ติดยา
เสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดล าพนูได้จัดท าโครงการลดปัจจัจเสี่ยงทางสุขภาพดา้นยาเสพติดแบบบูรณา
การ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” พฒันารปูแบบการค้นหาและติดตามผู้ผา่นการบ าบัดโดยกลไกลคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.)  
 
ที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
มติที่ประชุม     รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ ๓      เร่ืองสืบเนื่อง ไม่ม ี
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
     1.เชิญผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุมตามโครงการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการเฝ้าระวังปญัหายาเสพติดและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผา่นการบ าบัด ปี 2561 
ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑           
   
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
      1.นัดประชุมคณะท างานฯครั้งต่อไปเดือนกันยายน  พ.ศ.2561 
  
ที่ประชุม     รบัทราบ       
  
เลิกประชุม  ๑๖.3๐ น.  
    ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น) 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
    ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นายสังวรณ์  ศรีวิชัย) 
          สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะท างานด้านยาเสพติดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖1 

วันที่ ๒๓  สิงหาคม  2561 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นายสงัวรณ ์ ศรีวิชัย  สาธารณสุขอ าเภอบบ้านธ ิ  ประธานกรรมการ 
2. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง            ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  รองประธานกรรมการ     
3. นายด ารงค์เดช      มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
4. นางสุจิตรา    ปิ่นกุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นางศิริพันทน ์ รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
6. นางพรทิพา   ไคร้อินปั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
7. นางไพรินทร์  ปาละปนิ  ผอ.รพ.สต. ห้วยยาบ   กรรมการ 
8. นางดรุณ ี มั่นใจวงค ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นายธวชัชัย ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยไซ   กรรมการ  
10. นางพสิมัย ไชยประสพ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นางเฉลิมชนม ์ ศิริวิบูรณ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
12. นายจ าลอง  ปัญจะบุรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

 
เร่ืมประชุม  13.30น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
  ๑.แจ้งจากประธาน 
-การประชุมโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดา้นยาเสพติดแบบบูรณาการ ปงีบประมาณ ๒๕๖๑” พัฒนา
รูปแบบการค้นหาและติดตามผูผ้่านการบ าบัดโดยกลไกลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.)  
            ๒.เร่ืองแจ้งจาก นายจ าลอง  ปัญจะบุรี (เลขาคณะท างานดา้นยาเสพติดอ าเภอบา้นธิ)             
-แจ้งแผนการรณรงค์ค้นหาในจกุสกัดระดับอ าเภอ การบันทึกขอ้มูลและการรายงานผล     
-คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนตน้แบบพัฒนารูปแบบการคน้หา และติดตามช่วยเหลือ การลดอันตรายจากยาเสพติด 
 
ที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓      เร่ืองสืบเนื่อง ไม่ม ี
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
     1.สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปงีบประมาณ  ๒๕๖๑   
         
 
ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 
         
  
เลิกประชุม  ๑๖.๐๐ น.  
    ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น) 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
    ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นายสังวรณ์  ศรีวิชัย) 
          สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
 

 

 

 


