
 
 
 

ส ำเนำ  
 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข 
ที ่637/2560 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสำนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในระดับกรม รัฐวิสำหกิจ 
  องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐภำยใต้ก ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
 
  ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 เห็นชอบแนวทำงขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ตำมมติ-ข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) 
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2558 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริต ระดับกระทรวง  
เป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งกำรเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมนโยบำยของรัฐบำล และ  
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน 
ป.ป.ท.) ในฐำนะเลขำนุกำรศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) แจ้งให้กระทรวงสำธำรณสุข 
พิจำรณำแต่งตั้งผู้ประสำนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในระดับกรม รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
และหน่วยงำนของรัฐภำยใต้ก ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งกำรเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมนโยบำยของรัฐบำล  
และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงแต่งตั้งผู้ประสำนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในระดับกรม 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐภำยใต้ก ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1. นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
       ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
       ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

2. นำงสำวนิตยำ  เหล่ำชำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
       ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
       ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

3. นำยรณชัย  ธูปทอง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
       ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
       ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

4. นำงสำวดวงพร  หวำนแก้ว   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
       กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       กรมอนำมัย 

5. นำงสำวทิพวรรณ  พูลเอียด   นักทรัพยำกรบุคคล 
       กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       กรมอนำมัย 

6. นำงสำวปณัฐืนี ... 
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6. นำงสำวปณัฐินี  ทิมกำญจนะ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
       กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  กรมควบคุมโรค 

7. นำงสำวหรรษำ  ทองค ำ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
       กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

8. นำงสำวศุภนุช  อินต๊ะฮอง   นักทรัพยำกรบุคคล 
       กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
9. นำงสำวผุสดี  คชสำร    นักทรัพยำกรบุคคล 

         ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
         กรมกำรแพทย์ 

10. นำงพีรดำ  บุรินทร์กุล    นิติกรช ำนำญกำร 
       กลุ่มวินัยและนิติกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       กรมสุขภำพจิต 
11. นำงสำวสุภำวดี พิบูลย์    นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
       กลุ่มวินัยและนิติกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
       กรมสุขภำพจิต 
12. นำงสำวปัญจภร หอมฤทัยกมล   นิติกรปฏิบัติกำร 
       กลุ่มวินัยและนิติกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

         กรมสุขภำพจิต 
13. นำงมยุรี ซ้ำยสุข    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
       กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 กองกฎหมำย 
       กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
14. นำงสำวสุดำรัตน์ แสงแดง   นิติกร 
       กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 กองกฎหมำย 
       กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
15. นำงไทรทอง  ศิลำภัย    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

       ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
       ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

16. นำงสำวรัชนีกร  ชูเกลี้ยง   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
       ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
       ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

17. นำงมนทิพำ  ทรงพำนิช   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
       กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
       กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
 

18. นำงสำวอรพินท ์... 
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18. นำงสำวอรพินท์  นพมำก   เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
       กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

         กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
19. นำยค ำรพ  ศิริพงษ ์    หัวหน้ำแผนกส่งเสริมธรรมำภิบำล 

       กองพัฒนำองค์กรเพ่ือควำมยั่งยืน ส ำนักอ ำนวยกำร 
       องค์กำรเภสัชกรรม 

20. นำงสำวธันยำพร  หวังชอบ   เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 แผนกส่งเสริมธรรมำภิบำล 
       กองพัฒนำองค์กรเพ่ือควำมยั่งยืน ส ำนักอ ำนวยกำร 
       องค์กำรเภสัชกรรม 

21. นำงสิริวิภำ  โชติเวศย์ศิลป์   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
       ส ำนักอ ำนวยกำร 

       โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 
22. นำงสำวรวีวรรณ  โพธิ์ทอง   เลขำนุกำรผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
       ส ำนักอ ำนวยกำร 

       โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)  
23. นำงสำวสุชำดำ  ทิมำบุตร   รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

       ส ำนักบริหำรงำนทั่วไป 
       สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 

24. นำงสำวเพชรลดำ  กำฎีโรจน์   นิติกร 
       ส ำนักอ ำนวยกำร 

       สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
25. นำงสำวจิตติมำ  ช้ำงน้อย   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

       ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
       สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
26. นำงสำวกีรติสุดำ  บ ำเพ็ญบุญชู   ผู้จัดกำรงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

       ส ำนักอ ำนวยกำร 
       สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

27. นำงสำวคงขวัญ  จันทร์แก้ว   ผู้จัดกำรงำนสวัสดิกำร 
       ส ำนักอ ำนวยกำร 

       สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
28. นำยพรรคพงศ ์ วุฒิวงศ ์   หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

       และพัฒนำองค์กร 
       ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร 
       ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

29. นำงสำวยศวดี  โกสุมภ์ศิริ   เจ้ำหน้ำที่อำวุโส 
       ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร 
       ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

 
30. นำงสำวโสภิชำ ... 
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  30. นำงสำวโสภิชำ  เล้ำเกต   รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
          กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
          สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 
  31. นำงสำวกุญชลี  ก้อนเครือ   เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรมนุษย์ 
          หน่วยทรัพยำกรมนุษย์ 
          สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

   โดยให้ผู้ประสำนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในระดับกรม รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนของรัฐภำยใต้ก ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  มีหน้ำที่ประสำน 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ-ข้อสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของรัฐบำล 
น ำไปสู่กำรปฏิบัติไดอ้ย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 

  ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  9  พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

  (ลงชื่อ)     สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
   ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(นำยสมศักดิ์  อรรฆศิลป์) 
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

วันที่ 15 พฤษภำคม 2560  


