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วัตถุประสงค์ 
๑. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากร

ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านหลวง ให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตา มีจิตสาธารณ และมีความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบ้านหลวง ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม 

๓. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปราบทุจริต 
๔. ยกย่องชื่นชมและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงาน และบุคคลดีเด่น บุคคลที่ท าความดี สังกัด

โรงพยาบาลบ้านหลวงในด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๕. ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๖. ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์และสาธารณสุข หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอ่ืนๆ เพื่อ

สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าชมรม 
 

 
 

 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าชมรม 
๑. เป็นบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบ้านหลวง  
๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีความเมตตา มีจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
๔. มีความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนกิจกรรมประจ ำปีงบประมำณ 2565 
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ชื่อ-สกุล ประธานชมรม  นายกมล  พรมลังกา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี โครงการ หมายเหตุ 
   ตุลำคม ๒๕๖4 –  
กันยำยน ๒๕๖5 

๑.ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒.จัดกิจกรรม ประกาศโรงพยาบาลบ้านหลวง 
เรื่อง  การแสดงเจตนารมณ์สุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๓.จัดกิจกรรม “โรงพยาบาลบ้านหลวง ไม่ทนต่อการทุจริต (THC 
Hospital Zero Tolerance)”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
๓.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม 
“ประกาศเจตจ านงสุจริต โรงพยำบำลบ้ำนหลวง”ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565  ระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรโรงพยาบาล 
บ้านหลวง กับ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านหลวง 
หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลบ้านหลวง 

 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖5 ๑.การแสดงเจตนารมณ์สุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านหลวง 

 

ตุลำคม ๒๕๖4 - 
กันยำยน ๒๕๖5 

๑.กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณสุข  
๒.ท ำนุบ ำรุงและปรับภูมิทัศน์โรงพยำบำลโรงพยาบาลบ้านหลวง 

 

พฤศจิกำยน ๒๕๖4 ๑.กิจกรรมอบรม คลินิกคุณธรรมน าองค์กร  
พฤศจิกำยน ๒๕๖4 ๒.กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณสุข   

 ๓.กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน เบิกจ่ายโครงการถูกต้องปลอดภัย 
-ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
และแนวทางที่ก าหนด 

 

กรกฎำคม ๒๕๖5 ๕.แสดงความเป็นเลิศ R2R โรงพยาบาลบ้านหลวง   
กรกฎำคม 2565 ๖.ร่วมออกตรวจเยี่ยมและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในเขตอ าเภอ

บ้านหลวง ทั้ง ๔ แห่ง 
 

กรกฎำคม ๒๕๖5 ๗.กิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์และสาธารณสุขกุศล 
 เนื่องในวันเข้าพรรษา/ 

 



รายช่ือสมาชิกชมรม รักความโปร่งใส โรงพยาบาลบ้านหลวง 
ล ำดับ หน่วยงาน ชื่อ สกุล ชื่อต าแหน่ง หน่วยงานภายใน 

1 รพ.บ้านหลวง นางฑาริกานันทร์ สุดสม เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2 รพ.บ้านหลวง นางสาวรัตนา แซ่ย่าง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3 รพ.บ้านหลวง นายเกรียงศักดิ์ ทะศรีแก้ว พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4 รพ.บ้านหลวง นางสาวมอญค า แก้วใหม่ พนักงานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5 รพ.บ้านหลวง นายคทวุฒิ มั่งมูล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

6 รพ.บ้านหลวง นางปราณี มหายนต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7 รพ.บ้านหลวง นายพายัพ เขียวดี พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8 รพ.บ้านหลวง นายธนา อะทะวงศ์ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9 รพ.บ้านหลวง นางสาวนลินทิพย์ มงคล เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

10 รพ.บ้านหลวง นางรอมจิตต์ แก้วใหม่ พนักงานซักฟอก กลุ่มงานการพยาบาล 
11 รพ.บ้านหลวง นายนันทวัฒน์ เชื้อหมอ พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

12 รพ.บ้านหลวง นายภาณุวัฒน์ อุปถัมภ์ พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
13 รพ.บ้านหลวง นายวุฒิชัย โปทาว ี เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
14 รพ.บ้านหลวง นายสุรสิทธิ์ ชุมภูชนะภัย นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
15 รพ.บ้านหลวง นายนคร ทองยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
16 รพ.บ้านหลวง นายปฏิภาณ ใจทา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
17 รพ.บ้านหลวง นางกีรติกานต์ ก้อนจันทร์  นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
18 รพ.บ้านหลวง นางสาวภัควรัญชญ์ แฮ้วมา  นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
19 รพ.บ้านหลวง นางสาวจิราพร อุปถัมภ์ พนักงานประจ าห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
20 รพ.บ้านหลวง นางสาวลินดา สารเทพ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม 
21 รพ.บ้านหลวง นางสาวณัฐธิดา ศรีประเสริฐ ทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม 
22 รพ.บ้านหลวง นายอนุกุล มงคล พนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม 
23 รพ.บ้านหลวง นางสุรารักษ์ ชุมภูชนะภัย ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม 
24 รพ.บ้านหลวง นายประดิษฐ์ อุปถัมภ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม 
25 รพ.บ้านหลวง นางสาววรพิน นันภิวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม 

26 รพ.บ้านหลวง นางโสริญา ค าบุญเรือง พนักงานประจ าห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
27 รพ.บ้านหลวง นางสาววิชยา กาติ๊บ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
28 รพ.บ้านหลวง นายอติรุจ (วัชรินทร์) นิลคง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
29 รพ.บ้านหลวง นางสาวปรียานุช ไชยวงศ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
30 รพ.บ้านหลวง นางสาวจุฑาภรณ์ บุญตัน เภสัชกร กลุ่มงานเภสัช 
31 รพ.บ้านหลวง นายอัศวิน จงบริบูรณ์ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 



32 รพ.บ้านหลวง นางอรุณี ค าชุ่ม พนักงานบริการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
33 รพ.บ้านหลวง นายเอกราช ราชจักร์ โภชนากร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
34 รพ.บ้านหลวง นายนิวัตร ดู่อุด พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนคิ กลุ่มงานรังสีวิทยา 
35 รพ.บ้านหลวง นายเอกพล ทวีจันทร์ นักกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
36 รพ.บ้านหลวง นางสาวชัชชุอร ดนัยดุริยะ เจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ 

37 รพ.บ้านหลวง นางสุภาภรณ์ งามล้อม  เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ 

38 รพ.บ้านหลวง นางประทุม ทาประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
39 รพ.บ้านหลวง นางสาวบุษบา บุญเรือง  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
40 รพ.บ้านหลวง นางสาวรจนา  ไสยาสน์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
41 รพ.บ้านหลวง นางชญานิษฐ์ รัตนวิทูรย์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
42 รพ.บ้านหลวง นางจินฏาพัฒน์  นิลพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
43 รพ.บ้านหลวง นางวงค์จันทร์ เชื้อหมอ พนักงานช่วยการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
44 รพ.บ้านหลวง นางศิริรัตน์ สิทธิชัย  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล 
45 รพ.บ้านหลวง นางอ าไพ สุดสม  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
46 รพ.บ้านหลวง นางสาววาสนา ก๋าแก้ว พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
47 รพ.บ้านหลวง นางดอกรัก แพทย์สมาน พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
48 รพ.บ้านหลวง นางสาวอัญชนา อายุยืน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
49 รพ.บ้านหลวง นางสาวนีรชา วิไลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
50 รพ.บ้านหลวง นางปุณฑริก พรมมา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
51 รพ.บ้านหลวง นางสาวพลอย จันทร์ดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
52 รพ.บ้านหลวง นางสุรัตกานต์ ดู่อุด พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
53 รพ.บ้านหลวง นางสาวจันทร์ทิพย์ ปละวุฒิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
54 รพ.บ้านหลวง นางรัชฎาภรณ์ พอใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
55 รพ.บ้านหลวง นางสาวนันทิกานต์ เตโจ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุเฉิน 

56 รพ.บ้านหลวง นายบรรณ์พจน์ ก้อนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุเฉิน 

57 รพ.บ้านหลวง นางสาวหฤทัย ศรีวิใจบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุเฉิน 

58 รพ.บ้านหลวง นางสาวอนุสรา ตาดี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
59 รพ.บ้านหลวง นางรัตติกาล อิทธิสาร  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
60 รพ.บ้านหลวง นางสาวพิริยาภรณ์ เชื้อหมอ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
61 รพ.บ้านหลวง นางสาวดุจเดือน มงคล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
62 รพ.บ้านหลวง นายอนุวัฒน์ ก๋าแก้ว พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
63 รพ.บ้านหลวง นางศศิวิมล พันยาง  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ  
64 รพ.บ้านหลวง นางสาวพรรณนิดา มานัน พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 



65 รพ.บ้านหลวง นางสาวเกียรติสดุา สวนนันท์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
66 รพ.บ้านหลวง นางสาวอัญชลี เรืองรุ่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
67 รพ.บ้านหลวง นางเจียววารี อายุยืน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
68 รพ.บ้านหลวง นางกรรณิการ์ แก้วใหม่  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเช้ือฯ 

69 รพ.บ้านหลวง นางชนนิกานต์ มาฟู พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเช้ือฯ 

70 รพ.บ้านหลวง นางสายสุนีย์ สุดสม (ใจทา) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
71 รพ.บ้านหลวง นางปอย  แก้วปัญญา พนักงานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
72 รพ.บ้านหลวง นางจันทร์เพ็ญ  เชื้อหมอ พนักช่วยการพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
73 รพ.บ้านหลวง นางมัทฑริกา  คนสูง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
74 รพ.บ้านหลวง นายปลั่ง  สุขยิ่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
75 รพ.บ้านหลวง นายเชิดกิตติพงษ์  จันดี ทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม 
76 รพ.บ้านหลวง นายกมล  พรมลังกา แพทย์ กลุ่มงานการแพทย์ 
77 รพ.บ้านหลวง นางสาวณัชชาภัทร  อินปัน แพทย์ กลุ่มงานการแพทย์ 
78 รพ.บ้านหลวง นายศราวุธ  ศักดาศรี ผู้ช่วยนักกายภาพ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
79 รพ.บ้านหลวง นางแคทติยา  ศรีวีละ พนักงานบริการ (งานซักฟอก) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
80 รพ.บ้านหลวง นางสาวแสงเพ็ญ  ปรางแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
81 รพ.บ้านหลวง นางเนตรทราย  กาบัว พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
82 รพ.บ้านหลวง นายกฤติเดช  ไชยมงคล พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
83 รพ.บ้านหลวง นางรัตนา  อินทร์ทอง พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
84 รพ.บ้านหลวง นายสืบพงษ์  ไหวพินิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 

85 รพ.บ้านหลวง นางนาริน จันทร์หาญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

86 รพ.บ้านหลวง นายฤทธิ์  เชื้อหมอ คนสวน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

87 รพ.บ้านหลวง นางสาวรุจรัฎ  กาญจนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตกรรม 
 


