
   
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เร่ือง  จัดตั้งกลุ่มเพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 

รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh) 
...................................................... 

 

  ด้วยโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ของเจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติ          
ของบุคลากร ตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ 
  เพ่ือให้การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงพยาบาล-
แม่เมาะ ประจําปีงบประมาณ 2562 และต่อเนื่องในภายภาคหน้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่ม        
เพ่ือดําเนินกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพ่ือความโปร่งใส่ในการทํางาน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB19 ข้อ 1  



รายชื่อสมาชิกกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh) 
เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 

ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายกระสิน เขียวปิง นายแพทย์  

2 นายสุทิวัส วงศ์บาตร นายแพทย์  
3 น.ส.นิธวิด ี วรรณโวหาร นายแพทย์  
4 น.ส.ชนม์ปภา นันทยา นายแพทย์  
5 น.ส.อนัญญา สุขยิ่ง นายแพทย์  
6 น.ส.วราพร นิติธรรมกุล นายแพทย์  
7 นางจิตรา   จําละคร เภสัชกร  

8 น.ส.สภุาภรณ์   ปราบหงส์ เภสัชกร  

9 นางมรกต   จันทร์ศิริ เภสัชกร  

10 น.ส.ศศิธร   จันทกูล เภสัชกร  

11 นางวิชุณี   บุตรตันบุตร เภสัชกร 

12 นางจุรีวรรณ   โพธิ์ศรีลาภ ทันตแพทย์    

13 นางวรรณวิภา   เชนวิทยา ทันตแพทย์    

14 นายยศพล    เชนวิทยา ทันตแพทย์    

15 นางเกณิกา    กิจชนะกานต์ พยาบาลวิชาชีพ  

16 นางพรชื่น   ตุ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพ  

17 นางนาลิน   ยศแก้วอุด พยาบาลวิชาชีพ  

18 นางศุภาพร   โพธิ์เอ้ืยง พยาบาลวิชาชีพ  

19 นางละเอียด  เมืองสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ   

20 นางปภานัน  ไชยเสน พยาบาลวิชาชีพ   

21 นางวันเพ็ญ   ทุ่งพะนา พยาบาลวิชาชีพ  

22 นางเนตรนภา   แก้วอ่อน พยาบาลวิชาชีพ  

23 นางชีวัน   ณ  ลําปาง พยาบาลวิชาชีพ  

24 นางสุภาวดี  ยิ้มบางอ้อ พยาบาลวิชาชีพ  

25 นางการะเกด   ปิมปา พยาบาลวิชาชีพ  

26 นางนุจรี   ร่มโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ  

27 นางณัชชา  แก้วประเทศ พยาบาลวิชาชีพ  

28 นางนิภาพร   มุขแจ้ง พยาบาลวิชาชีพ  



ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
29 นางอัศมา   ศิริวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  

30 นางไพริน   จักร์เครือ พยาบาลวิชาชีพ  

31 นางอทิตยา   เฉิดโฉม พยาบาลวิชาชีพ  

32 นางจีรนันท์   วีรอาภาชัย พยาบาลวิชาชีพ  

33 น.ส.สภุาวด ี  ธีรานันท์ พยาบาลวิชาชีพ  

34 นางนงค์อุรา   ชื่นอารมณ์ พยาบาลวิชาชีพ 

35 นางเสาวรส   บุญน้อม พยาบาลวิชาชีพ   

36 นางกมลพร   สุขร่องช้าง พยาบาลวิชาชีพ   

37 น.ส.เจนจิรา    สุยะ พยาบาลวิชาชีพ  

38 นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 

39 นางหอมหวล   ชุ่มเบี้ย พยาบาลวิชาชีพ   

40 นางวัชรี   คําภิระปาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  

41 นางเทียน   ยารังษี พยาบาลวิชาชีพ  

42 นางวรรณา   บุญมาคํา พยาบาลวิชาชีพ  

43 นางศรีสุดา ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ  

44 นางภคพร บุญพ่วง พยาบาลวิชาชีพ  

45 น.ส.ทับทิม     พรมวิชัย พยาบาลวิชาชีพ   

46 นางอมรรัตน์ บุญเอนก พยาบาลวิชาชีพ 

47 นางแววดาว บุญมาปุก พยาบาลวิชาชีพ 

48 นางกัญจนา   แก้วทอง พยาบาลวิชาชีพ 

49 น.ส.สุดารัตน ์  ชะนะฟู พยาบาลวิชาชีพ 

50 น.ส.ดาราลิล    ป้อข่วง พยาบาลวิชาชีพ 

51 นางจุฑามาศ   คําเครื่อง พยาบาลวิชาชีพ 

52 นางจิตรลดา แสนกาวี พยาบาลวิชาชีพ 

53 น.ส.สุพิศษา  เทศกาล พยาบาลวิชาชีพ 

54 น.ส.ธัญญาทิพย์   เครือบุญมา พยาบาลวิชาชีพ 

55 น.ส.อรทัยวรรณ วงศ์เก๋ พยาบาลวิชาชีพ 

56 น.ส.เจนจิตร   ศิริลัย พยาบาลวิชาชีพ 

57 น.ส.เปรมประภา   แสงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 

58 น.ส.สิริลักษณ์   ไชยบัวแก้ว พยาบาลเทคนิค  
 



ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
59 นายพิชิต   จินดารัตน์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  

60 นางประทุม   พิมพิสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

61 นางขวัญดาว   วงศ์พิทักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

62 นางกาญจนา   ตั้งเจียมศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

63 นายอนุชา   สยองเครือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

64 น.ส.หนึ่งฤทัย  ฟูบุตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   

65 นายศักดิ์ดา  ไชยเวียงทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   

66 นางจารุณี   จําเริญขจรสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   

67 นายวรวิทย์   วงศ์หล้า เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   

68 นางอรพิน   เกตุนวล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   

69 นางพิมพร    ภัทรวิชญานนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

70 น.ส.วารุณ ี  แซ่ม้ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

71 น.ส.ทวีพร   สุวรรณวลัย เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

72 นางจันทร์เพ็ญ   ธรรมสรางกูร เจ้าพนักงานเวชสถิติ  

73 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิพย์ สมดวง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
74 นางวรวิลาส    โสภะ นักเทคนิคการแพทย์   

75 น.ส.พัชรินทร์   เหลืองเจริญกุล นักเทคนิคการแพทย์ 

76 น.ส.เนตรนภา ผัดเป้า นักเทคนิคการแพทย์ 

77 น.ส.สินจัย ไชยคํา นักเทคนิคการแพทย์ 

78 นายประสิทธิ์   ภู่ไพจิตร นักวิชาการสาธารณสุข   

79 นายเทอดพงษ์ ซิวตาวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

80 น.ส.อรุณโรจน ์ ฉัตรอินตา นักวิชาการสาธารณสุข 

81 น.ส.พัทจารี สายก้อน นักจัดการงานทั่วไป 

82 นางวาสนา   แก้วมนู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

83 นางอําพร ขัดแข็งแรง เจ้าพนักงานธุรการ 

84 นางรจนา   บัวแดง นักวิชาการเงินและบัญชี 

85 น.ส.เมธาว ี ยศแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 

86 น.ส.อัจฉราพรรณ วังวน นักวิชาการพัสดุ 

87 นางสุภาภรณ์   บุญสารวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

88 น.ส.บุศรา ใจนันต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ 
 



ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
89 น.ส.สภุาวด ี  นุ่มฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 

90 นายสมเดช  ขัดทองงาม เจ้าพนักงานพัสดุ 

91 นายไพรัช  แก้วมา พนักงานบริการ 

92 นายนิยม   สีทองแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

93 นางพรทิพย์   ทองใบ พนักงานพิมพ์ 

94 นายกฤษณ์   ใยสําลี พนักงานขับรถยนต์ 

95 นายสุภาพ   วงค์กาไชย พนักงานขับรถยนต์ 

96 นายมานัส  รุ่มรวย พนักงานขับรถยนต์ 

97 นายสุพจน์   ต๊ะพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ 

98 นางชิดชนก   หมื่นยศ พนักงานการเงินและบัญชี 

99 นางมะลา   ต๊ะพันธ์ พนักงานการเงินและบัญชี 

100 นางผ่องศรี   สยองเครือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

101 นางผ่องพรรณ   บุญยืน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

102 นางจุฬาลักษณ์ ถามล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

103 นางดุษณี คงนวน พนักงานประจําฝ่ายเภสัช 

104 นายทศพงษ์  แปงสาย พนักงานขับรถยนต์ 

105 นายคมสัน พงษ์โสภาศิริ พนักงานขับรถยนต์ 

106 นางสาวเกษวราภรณ์     ชุมภูสืบ พนักงานธุรการ 

107 นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพฆัค พนักงานการเงินและบัญชี 

108 นางสาวศิยานันท์    อินเตชะ พนักงานพิมพ์ 

109 นางสาวลลิตา วงศ์แผ่น พนักงานบันทึกข้อมูล 

110 นางวลัยพร                กระแสร์ฉาย พนักงานประจําฝ่ายทันตกรรม 

111 นางทวิภา ดารา พนักงานประจําฝ่ายทันตกรรม 

112 นางสาวธัญญาลักษณ์    เครือดี พนักงานประจําฝ่ายทันตกรรม 

113 นายปราโมทย์            บุญเป็ง พนักงานเปล 

114 นายอานนท์             วิตรีรัตนวัฒน ์ พนักงานเปล 

115 นายทศวรรษ             ออมแก้ว พนักงานเปล 

116 นายนพฤทธิ์              บุญลือ พนักงานเปล 

117 นายจีระพงษ์  พงษ์โสภาศิริ พนักงานเปล 

118 นางสาววินิตา             ใจเย็น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 



ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
119 นางสาวลลิตา ยารังษี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

120 นางจิราภรณ์             ยศสมสาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

121 นางสาวพิมพิไล           เครือโอ๋ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

122 นางชรินท์รัตน์             เกียรติงามสกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

123 นางยุวดี สุขป้อ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

124 นางวิไรพร                แรงจริง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

125 นายปรีชา สุดตา คนสวน 

126 นายพร มูลเมือง คนสวน 

127 นายเจนณรงค์ คมนัย นายช่างเทคนิค 

128 นางบุษษา คงสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

129 นายนทีธาร ป๊อกคําอู๋ พนักงานประจําห้องยา 

130 น.ส.ศรีสุวัณณา ทิศลา ซักฟอก 

131 น.ส.ปิยะกานต์ ปิยะตระกูล นักเวชสถิติ 

132 นายนภพณ พรมวิชัย พนักงานคอมพิวเตอร์ 

133 น.ส.ผกากานต์ ชาญชนะกิจ นักวิชาการสาธารณสุข 

134 น.ส.พรพิมล แก้วปรีชาวัฒน์ ประชาสัมพันธ์ 

135 น.ส.ณัฎฐนชิา รุ่งอรุณเมธาสิทธิ์ นักกิจกรรมบําบัด 

136 น.ส.พรนัชชา เทพา พยาบาลวิชาชีพ 

137 น.ส.สุพัฐธชิา เต็มสวัสดิ์ นักจิตวิทยาคลินิก 

138 นายถาวร   อินเตชะ พนักงานกู้ชีพ 

139 นางฐิตารีย์  ชุมภูสืบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

140 น.ส.มนิศรา   เกี๋ยงแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

141 นางนาคิน  จันเต็ม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

142 นางปรียาภรณ์   ขันธิมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

143 น.ส.พรปวีณ์   รินแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

144 น.ส.รัตนา  แซ่เฮ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

145 นางนาถสินี      สลีบุญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

146 นางฟองทิพย์     ใยสําลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

147 นางอรวรรณ   เครือแก้ว พนักงานประจําห้องทดลอง 

148 นางสุณีรัตน์   มุสุ พนักงานเก็บเอกสาร 
 



ที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 
149 นายวัชรากร   ยศพรม พนักงานเก็บเอกสาร 

150 น.ส.ณัฐธิดา       เครือบุญมา พนักงานเก็บเอกสาร 

151 นางอําพรรณ์   บุญสงค์ พนักงานซักฟอก 

152 นางเพ็ญ      ขัดทองงาม พนักงานซักฟอก 

153 นางสุนทรี   คูพัฒนานนท์ นักประชาสัมพันธ์ 

154 น.ส.เปรมจิตร ์  พุทธังรักษา พนักงานประกอบอาหาร 

155 นางธัญลักษณ์   ทะรังษี นักโภชนาการ 

156 น.ส.ทิพปภา อินต๊ะวิชัย แพทย์แผนไทย 

157 น.ส.นุจิรดา   วาระนัง นักกายภาพบําบัด 

158 น.ส.ศิริลักษณ์ วงศ์แก้วเขียว นักกายภาพบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh) 
เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน โรงพยาบาลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

.............................................................. 
  กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อความโปร่งใสในการท างาน   หมายถึง ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน โรงพยาบาลแม่เมาะ 
  ความโปร่งใส  (Transparency) หมายถึง การกระทําใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระทําใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 
  ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน  หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งจากภายใน  และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ   มีการสื่อสาร  การแสดง                 
ความรับผิดชอบ  พร้อมรับการตรวจสอบ  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเที่ยงตรง  และเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความสําคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการสําคัญที่
จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น   ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานหรือมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง                    
มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสให้เป็นรูปธรรม   เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ    ที่รวมตัวเพื่อความโปร่งใสในการทํางาน  คนทํางาน
จะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง  โปร่งใส  รวมถึงจิตใต้สํานึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะดําเนินการให้เกิด
ความถูกต้องเป็นหลัก  เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา - ที่ไป  สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ  
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่ง   ยึดแนวทางตามพระราชดําริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา  ...การทํางานใด ๆ ในระบบราชการ ถ้าเรากระทํา
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต” 
   

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถานที ่ 

1. ชื่อกลุ่ม “เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือความโปร่งใสในการทํางาน” 
2. สถานที่ตั้งกลุ่ม  โรงพยาบาลแม่เมาะ เลขที่ 392 หมู่ ๑๑ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัด

ลําปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒22๐ 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือความโปร่งใสในการทํางาน เพ่ือยกระดับ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรโรงพยาบาลแม่เมาะ ให้เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
/ หมวดที่ 3 ..... 

 



หมวดที่ 3 
สมาชิก 

4. สมาชิกกลุ่มโรงพยาบาลแม่เมาะฯ (บุคลากรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 

หมวดที่ 4 
การพ้นสมาชิกภาพ 

5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
4.1 ตาย 
4.2 โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข) 
4.3 ลาออก 

หมวดที่ 5 
หน้าที่ของสมาชิก 

6. สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีต่อหน้าที่  
เปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน  และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ มีการสื่อสาร  การแสดงความรับผิดชอบ  พร้อมรับการตรวจสอบ  รวมทั้ง มีกระบวนการในการติดตาม        
และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง  เน้นถึงความสําคัญของความโปร่งใส  ว่าเป็นมาตรการสําคัญที่จะ
ช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณ           
ต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ยึดแนวทาง
ตามพระราชดําริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของ            
การปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา...”  
 

หมวดที่ ๖ 
คณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือความโปร่งใสในการทํางาน ประกอบด้วย 
1) นายกระสิน  เขียวปิง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ     ประธานกรรมการ 
2) นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   กรรมการ 
3) นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  กรรมการ 
4) นางจิตรา  จําละคร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   กรรมการ 
5) นางจุรีวรรณ  โพธิ์ศรีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   กรรมการ 
6) นางวรวิลาส  โสภะ  หัวหน้ากลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
7) นายพิชิต  จินดารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีการแพทย์   กรรมการ 
8) นายประสิทธิ์  ภู่ไพจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ      กรรมการ    
9) น.ส.นุจิรดา  วาระนัง  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู   กรรมการ 
10) น.ส.พัทจารี  สายก้อน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 

/ หมวดที่ 7 ..... 



หมวดที่ 7 
การประชุมสมาชิก 

8. การจัดประชุมสมาชิกประจําปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 
ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


