
 

ชมรม Strong ต้านทุจริต 

ช่องทางการรวมกลุ่มของบุคลากร  
1. Application Line ชื่อกลุ่ม ชมรม Strong ต้านทุจริต 
2. คณะท างานของชมรม  ประกอบด้วย 
        คณะที่ปรึกษา   
          1. นายแพทย์บัณฑิต  ดวงดี              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย      
 2. นางสุมาลี     อินตา                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
          3. นางวันเพ็ญ  สุวรรณราช              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3. คณะท างาน     

1. นายอินทรพันธ์   อินทรจักร์          เภสัชกรช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเณริศา  ใจแก้ว   นวก.สาธารณสุขช านาญการ           กรรมการ 

3. นางมณีรัตน์  กรุณาคุณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 4. นายราชันย์   สุพรรณ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 5. นส.ปารชิาติ  กุลชา   เจ้าพนักงานเภสัชช านาญงาน  กรรมการ 
 6. นส.ดรุณี  มะโนธรรม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 7. นางฉันทนา  วัชโรธร   จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
 8. นายชาญชัย  กมลศรี   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   กรรมการ 
 9. นส.เนตรนภา  วิริยะ   พยาบาลวิชาชีพ    กรรมการ 
 10. นายประพันธ์  กมลศรี  พนักงานขับรถ    กรรมการ 
 11. นายสุพา  กลางไพร   พนักงานขับรถ    กรรมการ 
 12. นส.จิราภรณ์  ตุ้ยแสง  พนักงานวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 13. นส.อาโณทัย  ใฝ่ฝากมานะ  จพ.ธุรการช านาญงาน     กรรมการและเลขานุการ 
4.  ช่องทางการเข้าร่วมกลุ่ม 
           สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม,  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานของชมรม   
5. สมาชิกในชมรมท้ังหมด ประกอบด้วย   

1. นางสุมาลี   อินตา  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
2. นางวันเพ็ญ  สุวรรณราช ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3. นางเณริศา  ใจแก้ว  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4. นางกาญจนา  ฤทธาเกริกไกล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นายบุญทา  เตียงศรี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางมณีรัตน์  กรุณาคุณ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



7. นายอินทรพันธ์  อินทจักร์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
8. นางมาลิน  สุขมา    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางวรรธนี  ใจถา  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นายราชันย์  สุพรรณ  ต าแหน่ง จพ.ธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางฉันทนา  วัชโรธร  ต าแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
12. นางมัทนา  ค าสม  ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
13. นส.ปารชิาติ  กุลชา  ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
14. นางพุดตาน  ทรัพย์สิรี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15. นางสาวรติรส  ลือชัย  ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
16. นส.สุฑาทิพย์  สิงห์แก้ว ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติงาน 
17. นส.จริยาภรณ์  บุรินตูม ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
18. นส.ยลนภา  มะโนวรรณา ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
19. นส.อารีพร  พงศธรคุณวุฒิ ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย 
20. นส.ณัฐชยา  เหล่าอุบล ต าแหน่ง นักโภชนาการ 
21. นส.เนตรนภา  วิริยะ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
22. นส.จารุวัลย์  วิลัยปัญญา ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
23. นส.อ่ิมใจ  สุธาไพร   ต าแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
24. นส.สุภาลักษณ์  ติยะวงค์ ต าแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี 
25. นส.ฐิติพร  เกษตรการ ต าแหน่ง จพ.พัสดุ 
26. นส.ชฎาพร  พลีทั้งกาย ต าแหน่ง จพ.ธุรการ 
27. นายประพันธ์  กมลศรี ต าแหน่ง พนักงานชับรถยนต์ 
28. นายถนัด  ทานา  ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
29. นายอนุชิต  ดอนแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
30. นส.วัลลี  สนธิคุณ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31. นางปรางทิพย์  บ้านคุ้ม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นางวิจิตรา  มหาชัย  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33. นายชาญชัย  กมลศรี  ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
34. นส.ชูดาว  ไกวัลประกายกุล ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
35. นส.มาไลย   จริยาจตุพร   ต าแหน่ง จพ.สาธารณสุข 
36. นายวรเทพ  ศรีพรพูนสวัสดิ์ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
37. นส.จตุพร  ปัญญาไว  ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
38  นส.อาโณทัย  ใฝ่ฝากมานะ    ต าแหน่ง  จพ.ธุรการปฏิบัติงาน 
39. นายสุขเจริญ  ผ่องสติปัญญา   ต าแหน่ง  พนักงานการแพทย์และรังสีฯ 
40. นางปนัดดา  แสงเศวตมณีงาม  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
41. นางจุฑาทิพย์  พันกับ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
42. นส.พรรณิดา  นันต๊ะภูมิ ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
43. นางจันทร์เรือง  ปัญญา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
44. นางจงจิตร์  ปูธิพงศ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 



45. นส.ดรุณี  มะโนธรรม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
46. นายพาดี  วินาพนา    ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก 
47. นายพิบูลย์  บรรพตค้ าชู้ ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
48. นส.จิราภรณ์  ตุ้ยแสง ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์  
49. นายสุพา  กลางไพร  ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  
50. นส.ภัทรา  วิไลจันทร์  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

 
6. วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
           1. เพ่ือร่วมกันค้นหาความเสี่ยงเชิงระบบ และวางแนวทางป้องกันความเสี่ยงเชิงทุจริต   
  2. เพ่ือร่วมกันวางแนวทางบริหารงานในองค์กรให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
           3. เพ่ือสอดส่อง แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการบริหารงานอันไม่ชอบธรรม  
           4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน และก่อให้เกิดการรวมพลังกลุ่มในการ
ปรามปรามการทุจริต  
7.  กิจกรรม 
           1. ปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบภายในโรงพยาบาลแม่ลา
น้อย ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป 1 ค (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)  
           2. มีการรวมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยง เกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กร และสรุปประเด็น
ปัญหาความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ให้ความส าคัญ ได้แก่ 
              - การใช้รถราชการ 
              - การเบิกค่าตอบแทน 
              - รับผิดชอบเวลาในการปฏิบัติราชการ 
              - การใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า 
              - การควบคุม ติดตามการบริหารพัสดุให้โปร่งใส  
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ลาน้อย พิจารณา  
             3. มีกิจกรรมกลุ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และริเริ่มการพัฒนาความโปร่งใส 
เช่น การสุ่มตรวจพัสดุ /คลัง ของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  
             4. สมาชิกน าข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการปราบปราม
การทุจริต หรือมาตรการส าคัญของโรงพยาบาล ไปส่งต่อแก่บุคคลรอบข้างในหน่วยงานย่อย  
 
8 แนวทางกลุ่ม   

 1.   เจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกลุ่มงาน รวมตัวกันโดยสมัครใจ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.  รว่มกันท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วม 
 3.  รว่มท ากิจกรรมกลุ่มโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันที่จะตามมา  
 4. เน้นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน  และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการต าหนิ และการจับผิด    
 5. เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ

บุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 



6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีแนวทางการตรวจสอบ วางระบบ ควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต การให้ หรือ
รับสินบน ในทุกรูปแบบ 

7. ก าหนดข้อตกลงร่วมของหน่วยงาน ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการแก้ไขปัญหาขององค์กร  และ
พร้อมจะน าหลักการ นโยบายไปปฏิบัติ และเผยแพร่ ให้กับ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทราบ  

8. น้อมน าหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง และหลักคุณธรรมของหน่วยงาน กิจกรรมจิตอาสา ( พอเพียง  
วินัย สุจริต  จิตอาสา) ควบคู่ไปกับการด าเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

                                                                                 
 
 

 
                                                                                        ( นายอินทรพันธ์  อินทจักร์) 
                                                                                              ประธานชมรม 
                                                       
 
    

 
 


