
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจรยิธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
 
1. ชื่อชมรม                    ชมรมจริยธรรมสู่องค์กรคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ    

2. ตราชมรม (ถ้ามี) 
- 
3. ที่ปรึกษา 

 1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย    
     

4. ตำแหน่งและรายช่ือคณะกรรมการบริหารชมรม 

4.1 ประธานชมรม 
ชื่อ-นามสกุล    -                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ           
ที่อยู่    
โทรศัพท์    
E-mail address    

4.2 รองประธาน 
ชื่อ-นามสกลุ                                           ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
ที่อยู่ กลุม่อนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5  
โทรศัพท์ 02 590 4518   
E-mail address -   

4.3 รองประธาน 
ชื่อ-นามสกลุ                                         ตำแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก      
ที่อยู่ กลุม่อนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 2  
โทรศัพท์ 02 590 4435   
E-mail address -   

4.4 รองประธาน 
ชื่อ-นามสกลุ                                                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
ที่อยู่ กลุม่อำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3   
โทรศัพท์ 02 590 4467   
E-mail address -   

4.5 รองประธาน 
ชื่อ-นามสกลุ                                   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
ที่อยู่ กลุม่อนามัยเดก็วัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 4  
โทรศัพท์ 02 590 4740   
E-mail address -   

4.6 รองประธาน 
ชื่อ-นามสกลุ                                         ตำแหน่ง หวัหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
ที่อยู่ กลุม่บรหิารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 6  
โทรศัพท์ 02 590 4554   
E-mail address -   



4.7 เหรัญญิก 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ      ตำแหน่ง  หวัหน้างานการเงิน กลุ่มอำนวยการ 
ที่อยู่ กลุม่อำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3  
โทรศัพท์ 02 590 4460   
E-mail address -   

4.8 เลขา/ผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล        นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค         ตำแหน่ง หวัหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ 
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ทีอ่ยู่     กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5   
โทรศัพท์ 02 590 4561   
E-mail address -   

4.9 ผู้ช่วยเลขา/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล     นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล        ตำแหนง่    หัวหน้างานเผยแพร่และ 
ผลิตสื่อ 
ทีอ่ยู่     กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5   
โทรศัพท์ 02 590 4542   
E-mail address -   

4.10 ผู้ช่วยเลขา/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล             นางนริิญา ธนธราธิคุณ            ตำแหน่ง     นักวิชาการเผยแพร่        
ทีอ่ยู่     กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5   
โทรศัพท์ 02 590 4540   
E-mail address -   

4.11 ผู้ช่วยเลขา/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล       นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ      ตำแหน่ง          -                -           
ทีอ่ยู่     กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3   
โทรศัพท์ 02 590 4465   
E-mail address -   

4.12 ผู้ช่วยเลขา/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล       นางสาวณภาภัช สณศิริ      ตำแหน่ง                     -                -           
ทีอ่ยู่     กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3   
โทรศัพท์ 02 590 4465   
E-mail address -   
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5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมี

จิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการปราบปรามและ
ทุจริตในภาคราชการ 

 5.2 เพ่ือกำหนดทิศทาง/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตของสมาชิกชมรมและบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการทำประโยชน์ต่อตนเอง 
หน่วยงาน และสังคม พัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
      5.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซือ่สัตย์สุจริต ความโปร่งใส และวัฒนธรรมให้
เอ้ืออำนวยต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความเสียสละ ความสามัคคี 

       5.4 ส่งเสริมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
      5.5 เพ่ือดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่าง
มีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ์กติกาในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีพฤติกรรมการบริการที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ 

6. โครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

     6.2 รับสมัครสมาชิก คัดเลือก หรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
     6.3 จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

7.  ความคิดเห็นของที่ปรึกษาชมรม 
    
    
    
     
     

 
 
        (   ) 

           ที่ปรึกษา  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  แนบรายชื่อสมาชิกจำนวน 12 คน  
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รายชื่อสมาชิกชมรมจริยธรรม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง E-mail โทรศัพท์ 
1 นายธานินทร์       อ่อนนุชมงคล  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

พิเศษ 
 02 590 4542 

2 นางอัญชุรีย์         บุญมาประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ 

unchuree.
b@anamai.
mai.go.th 

02 590 4562 

3 นางนิริญา           ธนธราธิคณุ  นักวิชาการเผยแพร่  02 590 4540 
4 นางปจารดา         ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ์ ส 3 Penpitcha.

d@anamai.
mai.go.th 

02 590 4550 

5 นางวรารักษ์         จำป ี  พนักงานธุรการ ส 4  02 590 4437 
6 นางอำพร            บัณฑิตวงศ ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2  02 590 4437 
7 นายสุรเดช           ประดิษฐ์  พนักงานบริการสถานที่ บ 2  02 590 4478 
8 นางสาวคัทลียา      โสดาปัดชา  นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 
 02 590 4416 

9 นางสาวณัชชาภัค   เมืองหงษ์  พนักงานพิมพ์      02 590 4513 
10 นายฉัตรชัย          หมึกหอม   พนักงานธุรการ   02 590 4525 
11 นางสาวหทัยรัตน์   เพียรเกษตรกิจ  นักวิชาการพัสดุ   02 590 4446 
12 นางสาวนภาภัช     สุณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี   02 590 4468 
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

      
      
      
      
      

 


