
 
 

โครงการชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ชมรม STRONG จิตอาสาร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลปาย) 

หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โรงพยาบาลปาย และสร้าง
เครือข่ายป้องกัน ปราบปราม และร่วมมือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่างๆ โดยถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตในการดำเนินของรัฐ 
ภารกิจ 
  โครงการชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
มุ่งหวังที่จะรณรงค์สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือ
เป็นภารกิจสำคัญในการปฏิรูประบบบริการแก่ประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนางานต่างๆ ของ 
หน่วยงาน เพ่ือให้ดำเนินงานของโรงพยาบาลปาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสำนึก 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาค
ราชการ 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
5. เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
6. เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความ

โปร่งใส 
เป้าหมาย 

1. สร้างจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวร่วมเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการ
ต่อต้านการทุจริต 

2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ การดำเนินการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานราชการ 



กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
2. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม 
3. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพ่ือจัดทำระเบียบและแนวทางขับเคลื่อนชมรมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรมท้ังระดับหน่วยงาน และกลุ่มงาน 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงาน 
6. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมประสานการทำงาน 

ของเครือข่ายต่อต้านกรทุจริต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีบุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
3. หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และลดปัญหาการร้องเรียน หรือการ

ฟ้องร้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
4. เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการดำเนินการ ชมรมจิตอาสาร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลปาย 
1. นางเพียรศรี  ใจกันทา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     ประธาน 
2. นางบุญทรัพย์  หลวงแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  รองประธาน 
3. นางปาวีณา  สุขก๋า  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
4. นางจรัสศรี  บุญเกิด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางปัศนีย์  ดวงสุริยะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
6. นางชลธิชา  ดำรงค์ชีพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
7. นางอโณทัย  ตาฬวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวขนิษฐา  คำปา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
9. นางประไพร  ไพรชื่นสกุล พนักงานห้องผ่าตัด    กรรมการ 
10. นางนวพร  แตงอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   เลขานุการฯ 

รายช่ือสมาชิก ชมรมจิตอาสาร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลปาย 
1. นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต นายแพทย์ชำนาญการ 
2. นายแพทย์สุรเชษฐ์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล นายแพทย์ชำนาญการ 
3. แพทย์หญิงอนุสรา ศิริสุภาศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ 
4. แพทย์หญิงณัฐพร รัตนสุนทรชัย นายแพทย์ชำนาญการ 
5. นายแพทย์สมเกียรติ   ตันวัฒนะ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
6. แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เทพมาลาพันธ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
7. ทันตแพทย์อนุพงศ์ บุญยัง  ทันตแพทย์ชำนาญการ 
8. ทันตแพทย์สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ 
9. ทันตแพทย์อรรถพล กองปัน  ทันตแพทย์ชำนาญการ 
10. ทันตแพทย์ณฐพร มณีวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการ 



11. นางขนิษฐา    คำบุญ   จพ.ทันตสาธารณสุข 
12. นางจินดา  ธูปหอม   จพ.ทันตสาธารณสุข 
13. นายสวัสดิ ์  ขันติพรพนา  จพ.ทันตสาธารณสุข 
14. นายสุวรรณ์ หมื่นบุญตัน  ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
15. นายศีลวัต ชำนาญหมอ  พนักงานช่วยการพยาบาล 
16. เภสชักรดิถี เหลืองธนะโภค  เภสัชกร 
17. เภสชักรศุภรัตน์ ทาวรรณะ  เภสัชกร 
18. เภสชักรณัฐทินี สุวภาพ  เภสัชกร 
19. เภสชักรกรรณิกา บุตรสาร  เภสัชกร 
20. เภสชักรภัทรินทร์ จิรานุวัฒน์  เภสัชกร 
21. นางสุมาลี อุดทาเรือน  จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
22. นายทรงศิลป์ อินทสาร  จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
23. นางอรวรรณ แก้วกระจ่าง  จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
24. นางณัฏฐณิชา วงค์รินทร์  จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
25. นายสำราญ สุดใจ   พนักงานประจำห้องยา 
26. นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
27. นางฐิตารีย์   นพโชติแก้วมณี  จพง.การเงิน/บัญชีชำนาญงาน 
28. นางองุ่น โพธิรักษ์   จพ.ธุรการ 
29. นางมัลลิกา กันทา   จพ.ธุรการ 
30. นางรุ่งระวี  อินทสาร  นักวิชาการเงิน 
31. นางชญาภา ตาแก้ว   นักวิชาการพัสดุ 
32. นางรจนา แสงอ่อนวิมลใส  เจ้าพนักงานพัสดุ 
33. นายสุพจน์ พรมจักร   นายช่างเทคนิค 
34. นายเกษม แก้วเสนา  พนักงานขับรถยนต์ 
35. นายเฉลิม มูลดำ   พนักงานขับรถยนต์ 
36. นายอดิศักดิ์ มูลมล   ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
37. นายปกรณ ์ แจ่มแจ้ง   พนักงานรับโทรศัพท์ 
38. นายมนัส จีวงศ ์   พนักงานพิมพ์ 
39. นายชรินทร ์หมูคำ   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
40. นายบุญเกียรติ   นางทิน  พนักงานเปล 
41. นายภูมรินทร์   ชื่นจิตร ์  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
42. นายพงศ์พัทธ์ เล่ายี่ปา  พนักงานบริการ 
43. นายบรรจง   จาตุรงค์วฒันา  พนักงานบริการ 
44. น.ส.สุนันทนา กูนะกุง  พนักงานซักฟอก 
45. นางสาวใฝ่ใจ แสงน้อย  พนักงานซักฟอก 
46. นายจรัญ  ซาวแซ่ขัด  พนักงานบริการ 
47. นายทองแก้ว สิทธิ์คงชนะ  พนักงานบริการ 
48. นายวัชระ   ปันดา   พนักงานบริการ 
49. นายพงศ์ชัย ปัญญาสันติคุณ  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
50. นายรัฐพล   แก้วตา   พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 



51. นางกัญญาภัค ใจชิด   พนักงานพัสดุ 
52. น.ส.นิชาภา   พรมจักร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
53. นางสาวเสาวณีย์   กระบี่รณยุทธ พนักงานซักฟอก 
54. นางสาวทยิดา  สืบสวสัดิ์  พนักงานช่วยการพยาบาล 
55. นายไกรพงษ์  มายะวงษ์  พนักงานขับรถยนต์ 
56. นายสุโชค ศิริปฐมคุณ  พนักงานขับรถยนต์ 
57. นางสาวสุดารัตน์  ใฝ่สันติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
58. นางสาววัฒนา ชัยยะ   เจ้าพนักงานธุรการ 
59. นายอาคม หม่องคำ   พนักงานบริการ (รปภ) 
60. น.ส.รังษิยา ถามูล   จพ.การเงินและบัญชี 
61. น.ส.อุรารัตน์  ประคองทรัพย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
62. น.ส.นลินพร  ไกลถิ่น   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
63. นายศักดา  จี้ฟู   พนักงานบริการ (พขร.) 
64. นายอาทิตย์  ชายคำ   พนักงานบริการ (พขร.) 
65. นางสาวสโรชา  วงศ์จันทร์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
66. น.ส.สุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
67. นางชลนท ี ศรีมูล   พยาบาลวิชาชีพ 
68. นางราตรี ดำรงค์ชีพ  พยาบาลวิชาชีพ 
69. นางสาวศิริพร ภาระษี  พยาบาลวิชาชีพ 
70. นางสาวเยาวลักษณ์ เวทย์พิทักษ์สกุล พยาบาลวิชาชีพ 
71. นางสาวประภากร หนุ่มนุ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
72. นางสาวสุนีย์  ป่าไม้งาม  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
73. นางสาวรัตนา  ติ๊บเกี๋ยง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
74. นางสาวณัชยา   เบี้ยวอ้าย  พนักงานช่วยการพยาบาล 
75. นางสาวจิตรานุช สมหวังพงศ์เผ่า พยาบาลวิชาชีพ 
76. นางสุพัตรา โกมลกุญชร  พยาบาลวิชาชีพ 
77. นางจิราภรณ์ เลิศมงคล พยาบาลวิชาชีพ 
78. น.ส.ฉันทนา อ่ินแก้ว   พยาบาลวิชาชีพ 
79. นางสุพารา ใสส่อง   พยาบาลวิชาชีพ 
80. นางณัฐปวีณ ์ จันทรัตน์  พยาบาลวิชาชีพ 
81. นางมะลิสา เลิศมงคล  พยาบาลวิชาชีพ 
82. นางสาวอภิญญา นั้นหม่อง  พยาบาลวิชาชีพ 
83. นางอรุณ ี เชียงแรง   พยาบาลวิชาชีพ 
84. น.ส.วรางค์ศิริ คำแหลง  พยาบาลวิชาชีพ 
85. น.ส.จิราภรณ์ ยะมะโน  พยาบาลวิชาชีพ 
86. น.ส.เพ็ญศรี นันทะเสน  พยาบาลวิชาชีพ 
87. นางสาวกชกร มณีรัตน์  พยาบาลวิชาชีพ 
88. นางทิพภาภรณ์ ตานันท์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
89. นางสาวนริศรา ลือชา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
90. นางสาวราตรี จำรัส   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



91. นางสาวพัชรา คำสุข   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
92. นางสาวปานจรีย์ จับใจนาย  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
93. นางสาวภัทรติกานต์ จิตอภิธรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
94. นางสาวศิริรัตน์ ราตรีอำไพ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
95. นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมวาณี  พยาบาลวิชาชีพ 
96. นางบรรจงจิต จันทร์นวล  พยาบาลวิชาชีพ 
97. น.ส.จรูญศรี พรทิพกิตติวงศ์  พยาบาลวิชาชีพ 
98. นางสายสวาท เจือละออง  พยาบาลวิชาชีพ 
99. นางพิกุล ทองศรี   พยาบาลวิชาชีพ 
100. น.ส.วิไลพร สมมะโน  พยาบาลวิชาชีพ 
101. นางอาทิตยา สารคำ  พยาบาลวิชาชีพ 
102. นายอุกฤษ  ศรีใจต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพ 
103. นางสาวภานุมาศ ประวัติงาม พยาบาลวิชาชีพ 
104. นางสาวสวุนันท์ ป่าบือ  พยาบาลวิชาชีพ 
105. นางสาวพรรณพนัช อินทะเสน จพ.เวชกิจ 
106. นางไพลิน  จองคำอาง  จพ.เวชกิจ 
107. นางสาวรุจิรา   เสว ี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
108. นางสาวสุจิตรา  พนาสมุนา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
109. นางสาวจันทร์  จายก่ำ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
110. นางสาววิไลภรณ์  บุญชูโชคชัยกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
111. นายนิพนธ์   ไกรเกริกเกียรติ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 
112. นางสุภาพร ยอดนิปาน พยาบาลวิชาชีพ 
113. นางวิไลวรรณ สุขศรี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
114. นางสาวนภสันันท์   สุริยะ  พนักงานช่วยการพยาบาล 
115. นางสาวอาทิตยา เปอเลอ  พนักงานช่วยการพยาบาล 
116. ว่าที่ร้อยตรีสมาน กันทะวงค์ พนักงานเปล 
117. นางสาวเกสรา  เกียรติยศ พนักงานช่วยการพยาบาล 
118. น.ส.แหลมทอง คำใหญ่  พยาบาลวิชาชีพ 
119.นางบัวแก้ว สินเปียง   พยาบาลวิชาชีพ 
120. นายอุดร สารคำ   พยาบาลวิชาชีพ 
121. นางเกสร สอาดจิตต์  พยาบาลเทคนิค 
122. นางประสิตา ปีด ู  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
123. นายพสิษฐ  ใจหมู  พนักงานเปล 
124. นายอัครเดช เติ๊กทอน  พนักงานประกอบอาหาร 
125. นายอรรณพ บุญธรรม พนักงานเปล 
126. นายสิรวชัญ ์ ส่วยเสน่ห ์ พนักงานเปล 
127. นางสาวธนาพร สายเส่  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
128. นายสิริพิศุทธิ์ นุโพ  พนักงานเปล 
129. นายชลณนาถ โนจา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
130. นางสาววิศัลย์ศยา ศรีสุข  นักวิชาการสาธารณสุข 



131. น.ส.สุพัตรา พันอ้วน  พยาบาลวิชาชีพ 
132. นางพรทิพย์ วัชระสกุลนนท์ พยาบาลวิชาชีพ 
133. น.ส.อารีย์   คำแสนราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
134. นางเดือนน้อย  นุเล๋อ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
135. นางพีรัญชน์ คำสม  พยาบาลวิชาชีพ 
136. นายเจริญศักดิ์ เลิศมงคล พยาบาลวิชาชีพ 
137. นางจำปูน  พรหมวังศรี พยาบาลวิชาชีพ 
138. นางศนนัทกร  เวทย์เรืองทาน พยาบาลวิชาชีพ 
139. นางศุภลักษณ์ อินทะวงค์ พยาบาลเทคนิค 
140. นางมนิดา  อินปั๋น  นักวิชาการสาธารณสุข 
141. นางสุพาณ ี เกิดศรี  พยาบาลวิชาชีพ 
142. นายรังสิมันต์ สมหวังพงศ์เผ่า พยาบาลวิชาชีพ 
143. นางอุไรพร   วิเศษสมิต พยาบาลวิชาชีพ 
144. นางสาวณัฐพร จันโลหิต  พยาบาลวิชาชีพ 
145. นางสาวอทิตยา แปงฟู  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
146. นางสาวรัตติกาล แปงฟู  พนักงานช่วยการพยาบาล 
147. นางสาวจันทร์ด ี ศานติไพรสกุล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
148. นายปรเมศ ตันถนอม พนักงานช่วยการพยาบาล 
149. นายเดชาวัต ประเสริฐกุล จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 
150. นางสาวพิกุลทอง ชัยยะ  พนักงานช่วยการพยาบาล 
151. นายทศพล   สมยศ  นักวิชาการสาธารณสุข 
152. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา โสภามา นักวิชาการสาธารณสุข 
153. นางสาวปุณญพร  คชสารมณี นักวิชาการสาธารณสุข 
154. นายอัครพันธ์ บุญตันกัน นักกายภาพบำบัด 
155. นายพิทยา  ชญาชล  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
156. นางสาวชลทิวา ชญาชล  พนักงานพิมพ์ 
157. นางสาวธนารักษ์   วังทูล  นักกายภาพบำบัด 
158. น.ส.จิรัชญา นิพัทธ์นันธิภาคย์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
159. นางสาวนิภาพร คำภีระแปง นักเทคนิคการแพทย์ 
160. นายปรมินทร์ ภีระตุ้ย  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
161. นางสาวสุรางคณา  วิไลฟ้าอมร พนักงานช่วยการพยาบาล 
162. นางจิราพร พรหมรังษี นักรังสีการแพทย์ 
163. นายศุกร์ติกรณ์ อ่อนมล  พนักงานบริการ 
164. นายเอกรักษ์ อ่ิมสงวน  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
165. นางกันติชา สมาธิ  พยาบาลเทคนิค 
166. นางสาวกรรณิกา   พิมาร  นักวิชาการสาธารณสุข 
167. นายธเนศวร     ค่ายเทศ  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
168. นายเอกชัย   ไกรเกริกเกียรติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
169. นายวธิ ี     เทอดชูสกุลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
170. นายณัฐปกิตต์ มาลาวัลย์ นายช่างเทคนิค 



171. นางสุนิษ า ชื่นจิตร์  พนักงานพิมพ์ 
172. นางอุไรวรรณ์ สิงห์พรหม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
173. นางอัมภา   นางทิน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
174. นายกฤษฎา เจนใจ  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
175. นายธนดล  จันทร์โสภามา นักวิชาการสาธารณสุข 
176. นายนัฐพล  แสนจิต  นักโภชนากร 
177. นางศีลา   เวชกิจ  แม่บ้าน 
178. นางสาวทับทิม เถาวัลย์  พนักงานประกอบอาหาร 
179. นางสาวศิริลักษณ์  หู่เล่า  พนักงานประกอบอาหาร 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
 
 

 
 

  (นางเพียรศรี  ใจกันทา) 
ประธานชมรม STRONG จิตอาสาร่วมต่อต้านการทุจริต 

      โรงพยาบาลปาย 
 

 
 
 


