
สมาชิกแกนน าโครงการชมรม STRONG คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลสบเมย อ าเภอสบเมย  จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. นายจักรี  คมสาคร   ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นายอรรจน์   สุขเสริฐ  ต าแหน่งทันแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นายปวีณ จันทน์ผา ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นายอาทิตย์ จิรพงศธรกุล ต าแหน่งเภสัชกรมช านาญการ 
5. นายเจษฎา ทองนพคุณ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
6. นางอนงค์ แปงมูล  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสายสุนีย์ กุลศิริ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นายจงศักดิ์   อินตา  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสาวอัมพวรรณ  เยสุวรรณ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นางศุภาพิชญ์   ตาค า  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11. นางจรัสศรี วิศวกลกาล ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นางสาวยศยา   จุฬารักษ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13. นางวัชราภรณ์ ชุมภูบาง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14. นางสาวอังสุมาลี สุวรรณเลิศ ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
15. นายสมชาติ ชุมนุมอาสา ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
16. นางวาสนา วงศ์มิตร  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
17. นางรัชนี  ภัทรพิพัฒน์กานต์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางพรพรรณ ศิริพงษ์         ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
19. นายสมบัติ ผดุงกิจ  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
20. นายวสันต์ จันละ  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
21. นางสิริกาย ชัยยา  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
22. นางปัณชา วงศ์คีรีสกุล ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  
23. นางอรทัย พรหมใจดี ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
24. นายจินโย หน่อมาลา ต าแหน่งนายช่างเทคนิค 
25. นางสาวนภัสวรรณ  รัตน ี  ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
26. นางแสงระวี ตะวังทัน  ต าแหน่งพนักงานซักฟอก 
27. นางสายพิณ ค าภีระ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
28. นายวันชัย ศรีวนามีลาภ ต าแหน่งพนักงานเปล 
29. นายวิฑูรย์  แสนค า  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
30. นางเสาวลักษณ์ อินสุขิน  ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 



31. นายกฤษฏา ชุมภูบาง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
32. นางภารดี  พรพนาสกุลทอง ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก 
33. นางสาวสายทิพย์   ราศ ี  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
34. นางสาวสุภาภรณ์   พุทธรัตน์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
35. นายบุญมา โชติสกุล  ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
36. นายพงศวัฒน์ สมแก้ว  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
37. นายณัฐพงศ์ รักษา  ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
38. นางสาวเบญจพร  บัวกล้า  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
39. นางสาวสุดารัตน์  ศิร ิ  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
40. นางสาววราภรณ์  สุระ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
41. นายอ านาจ แก้วมณี                  ต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
42. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วมณี           ต าแหน่งผู้ชว่ยเหลือคนไข้ 
43. นางสาวสุภัทรษร อภิวงศ์พนา      ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการชมรม STRONG คุณธรรม  ต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลสบเมย 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสบเมย 

 2.เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  สุจริต 

 3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรอบคอบ  มีสติยับยั้ง 
ไตร่ตรองและมีคุณธรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในการดูแลและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 

 4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นความเอ้ืออาทร
และไม่หวังผลตอบแทนหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง 

5.เพ่ือต่อต้านการทุจริต  ประพฤติมิชอบทุกชนิด และรวมกลุ่มสอดส่องดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

6.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินชีวิตโดยยึดถือตามระเบียบวินัยของราชการ  และส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี          
มีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัติโครงการชมรม  STRONG คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต 

แนวทางในการปฏิบัติโครงการชมรม STRONG คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ด าเนินงานตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลสบเมย ได้มุ่งหวัง รณรงค์ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในโรงพยาบาล  ให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม มีความซื้อสัตย์สุจริต เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงพยาบาล ให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน น าสู่ไปการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร           ตามนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579 
และยุทธศาสตร์20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ควบคู่กันไป ดังนี้ 

1. เพ่ือการน าแนวปฎิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปใช้ให้มีประสิทธิผล หน่วยงานควบคุมคุณภาพ ได้มีการ
จัดท า และรวบรวมทะเบียนความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ทุกกลุ่มงานได้ส ารวจความเสี่ยงการทุจริต
คอร์รัปชั่นจากการท างานที่ต้องติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก เช่น การต่อใบอนุญาตต่างๆ การ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น และระบุลง ในแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมาตรการ
การควบคุมและการ จัดการเพ่ือป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น  

2. มีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

2.1.การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  

2.2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และการให้ผลตอบแทน  

2.3.ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  

2.4 มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและ ควบคุมดูแลปฏิบัติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ ดังนี้  

3.1 เพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ   

4. มีนโยบาย งดรับ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี จากคู่ค้า หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้า
ไปเกี่ยวข้อง หรือติดต่อประสานงานกันในนามของบริษัท  นอกจากเป็นการรับของขวัญในลักษณะ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่มีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจ หรือละเลยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
 


