
กลุ่ม ”สร้างเสริมวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต” 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
....................................... 

หลักการและเหตุผล 

  ด้วยในปีที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งเน้นที่จะลดและควบคุมปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง 
เนื่องจากสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการป้องกันการทุจริต ตามอ านาจ
หน้าที่อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อีกท้ังเมื่อเกิดการทุจริตไม่มีการด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายท าให้ไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน การบริหารงานบุคคลการ การสร้างความรักและยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าที่ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
และต้องให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

  บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต” เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ มีการด าเนินการอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลัก 

คุณธรรม  ตามของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. เพ่ือให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  บุคลากรในโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
การด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1. ประชาสัมพันธ์ ป้ายการต่อต้านการคอรัปชั่นของ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
2. สมาชิกร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการกลุ่ม ต่อต้านคอรัปช่ัน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
3. รณรงค์ต่อต้านการน าผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตน ในรพ. 
4. สอดส่องดูแลพฤติกรรมผู้ร่วมงานซึ่งกันและกันไม่ให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

5. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปทราบช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนทุกๆเรื่องได้แก่  



http://www.bangsaphannoihospital.com/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความรักและสามัคคี โดยมุ่งหวังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจที่วางไว้   

3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างคา่นิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตอาสา และมีค่านิยมสุจริต 

 
 

ลงชื่อ.................................................ประธานกลุ่ม 

(นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
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สมาชิกคณะท างาน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์ ประธานกลุ่ม 
2 นายวิระชัย  บรรยงรักษ์กุล รองประธานกลุ่ม 
3 นางนันทวัน  สืบสายเผ่าพันธุ์ กรรมการ 
4 นางฉัตรพร  ถนอมนาค กรรมการ 
5 นางณิกษา  บุบผะเรณู กรรมการ 
6 นางสิริกัญญา    นิรมิตรานนท์ กรรมการ 
7 นางสาวนันทนา  ก าบัง กรรมการ 
8 นางสาวศุภลักษณ์  ไตรรัตนกุล กรรมการ 
9 นางชุติมา  ตั้งเขาทอง กรรมการ 
10 นางสาวดารณี  ครองบุญ เลขานุการ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๑ นพ.สมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

๒ นายวิระชัย  บรรยงรักษ์กุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

๓ น.ส.ภัคจิรา  ทองเพ็ชร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

๔ นางสิริกัญญา  นิรมิตรานนท์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

๕ นางเสาวลักษณ์  พัฒนกิจไพโรจน์ เภสัชกรช านาญการ 

๖ น.ส.อรอุมา  สุวรรณรัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ 

๗ นางนันทวัน  สืบสายเผ่าพันธุ์ หัวหน้าพยาบาล 

๘ น.ส.กอบแก้ว  หุ่นเก่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๙ นางชุติมา  ตั้งเขาทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๐ น.ส.นันทนา  ก าบัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๑ น.ส.พรรณี  พันธ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๒ น.ส.พัชร ี ทศพลทรงพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๓ น.ส.มิ่งขวัญ  จรูญแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๔ นางณิกษา  บุบผะเรณู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๕ นางพัตราพร  คงแท่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๖ น.ส.วิฤทธิ์สรา  วัชรสัมพันธ์กุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๗ นางพีรันธร  หงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๘ น.ส.ศุภลักษณ์  ไตรรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๙ น.ส.สายฝน  เพ็ญกมล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๐ น.ส.สาริศา  ช่อสลิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๑ น.ส.อรอนงค์  ปานสังข์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๒ น.ส.พิพิศน์อร  ฉันทะวิริยะกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๓ น.ส.สมจิต  คติชอบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๔ น.ส.ประดิษฐ์  ปัตเมฆ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๕ นายปฏิภาณ  เนื้อนิ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



สมาชิกกลุ่ม “สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต” โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๒๖ นางบุษรายาณีย์  จับจัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๗ น.ส.กรินต์อร  พุทธา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๘ นางทัศนันภรณ์  ประจักษ์วิมล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๙ นางพัชรี  พุ่มโรจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๐ น.ส.เบญจมาภรณ์  เจือจุ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๑ นางธนัศร  หน่อทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๒ น.ส.สธุิษา  คงม่ัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๓ น.ส.นันทพร  ทิมแท้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๔ น.ส.มัญชล ี มากยอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๕ น.ส.ลินดา  ศรีวริยกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๖ น.ส.เบญจวรรณ  บุญชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๗ น.ส.เบญจรัตน ์ รองรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๓๘ นางวีรินทร์กร  รถทอง จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

๓๙ น.ส.นิรัชพร  ดุษฎี จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

๔๐ น.ส.อารีย์วรรณ์  จันทรัตน์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

๔๑ นายสุทธิพงษ์  จันทอุดมสุข จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

๔๒ น.ส.ณฐพร  ผิวผาด จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 

๔๓ นายอนุศาสน์  นิลอาสน์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงิาน 

๔๔ น.ส.อโนทัย  พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 

๔๕ นายวศิน  อุณหะนันทน์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 

๔๖ น.ส.วาสนา  กลมเกลี้ยง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงิาน 

๔๗ น.ส.ดารารัตน ์ อรุณศิริวัฒนา นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 

๔๘ นายรัฐพงค์  ฟูเฟ่ือง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

๔๙ น.ส.รัตนกานต์  ดีทอง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

๕๐ นายสิทธิชัย  ใจสงบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๕๑ นางฉัตรพร  ถนอมนาค นวก.การเงินและบัญชีช านาญการ 

๕๒ น.ส.ดารณี  ครองบุญ จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 

๕๓ น.ส.สมพิศ  ฮกทา จพ.ธุรการปฏิบัติงาน 

๕๔ นางระวิวรรณ  หิรัญ จพ.เวชสถิติช านาญงาน 

๕๕ น.ส.ธนชัสกรณ์  กัญญาเวช นักวิชาการพัสดุ 

๕๖ น.ส.ชาริณ ี เขียวชะอุ่ม จพ.การเงินและบัญชี 

๕๗ น.ส.จามีกร  บุบผะเรณู เภสัชกร 

๕๘ น.ส.ปนัดดา  ชาวเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 

๕๙ น.ส.พรทิพย์  สมจิตร นวก.สาธารณสุข 

๖๐ น.ส.วนารัตน ์ ฟูเฟ่ือง จพ.สาธารณสุข 

๖๑ น.ส.ชุติมา  ทองศรี นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 

๖๒ นายคงศักดิ์  ศรีสุนทรโวหาร จพ.สาธารณสุข 

๖๓ น.ส.อลิษา  ศรีประเสริฐ นักกายภาพบ าบัด 

๖๔ นางขนิษฐา  ประภากรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ 

๖๕ น.ส.จันทร์เพ็ญ  จุลเจิม พนักงานพิมพ์ ส.๓ 

๖๖ นายชูชาติ  ชาติแกม พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ 

๖๗ นายพีระพล  ก าบัง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ 

๖๘ นายไพฑูลย์  ถ้ าแก้ว พนักงานเก็บเงิน ส.๒ 

๖๙ นายมานพ  ฟูเฟ่ือง พนักงานขับรถยนต์ ส๒/หัวหน้า 

๗๐ นายรังษี  ก าบัง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.๒ 

๗๑ นางสายพิน  หม้อแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ 

๗๒ นางสุจรรยา  พูลพิพัฒน์ พนักงานบัตรรายงานโรค ส.๒ 

๗๓ นายวีระชัย  แก้วจีน พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒ 

๗๔ นางพรหมพร  ภานุกรธ ารง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.๒ 

๗๕ นายณรงค์ศักดิ์  ศรีภิรมย์ พนักงานขับรถยนต์ ส. ๒ 
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๗๖ นางพัชรี  อุณหะนันทน์ เจ้าพนักงานสถิติ 

๗๗ นางอาภาพร  ทองเจียม จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๗๘ น.ส.สภุารัตน์  คงพล จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๗๙ นางพรรนิภา  ธนารัก เจ้าพนักงานสถิติ 

๘๐ น.ส.อรอุมา  จันทร์แสง พนักงานธุรการ 

๘๑ น.ส.ศิรินาถ  ชูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๘๒ น.ส.วิยะดา  อยู่ร่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๘๓ น.ส.สภุัทรา  พฤกษ์วิบูลย์ พนักงานธุรการ 

๘๔ น.ส.ล าภ ู สมจิตร ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

๘๕ น.ส.เทว ี เกิดพันธ์ พนักงานทั่วไป 

๘๖ น.ส.กานดา  เกิดพันธ์ พนักงานทั่วไป 

๘๗ นางบุญยัง  นามค า พนักงานซักฟอก 

๘๘ นางพัชรินทร์  อินยศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๘๙ นายจรินทร์  จันทร์เจียม พนักงานเปล 

๙๐ น.ส.แสงเดือน  ปลูกเนียม พนักงานทั่วไป 

๙๑ นายธีรพงษ์  สังวรการ พนักงานทั่วไป 

๙๒ น.ส.สงั่น  จันทร์หอม พนักงานประกอบอาหาร 

๙๓ นายพะเนิน  สินทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ 

๙๔ นางอัญชลี  ก าบัง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๙๕ น.ส.ศิริวรรณ  ยอดม่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๙๖ นายประเสริฐ  เหล่ามูล พนักงานขับรถยนต์ 

๙๗ นางฉันทนา  ฉิมทัต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๙๘ นายชาติรวี  มาคะสิระ พนักงานขับรถยนต์ 

๙๙ นางสมจิตร  น้อยจ ารัส ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

๑๐๐ นายสมชาย  เอ่ียมส าอางค์ พนักงานขับรถยนต์ 
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๑๐๑ นางอรุณี  เนตรพิมล พนักงานประกอบอาหาร 

๑๐๒ นายวิเรนทร์  ก าบัง นายช่างไฟฟ้า 

๑๐๓ นายโกมินทร์  เงินยวง พนักงานเปล 

๑๐๔ น.ส.อมรรัตน์  รอดภัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๐๕ นายอภิรักษ์  สุทธิเสส คนสวน 

๑๐๖ น.ส.ณัฐสุดา  ทรายแก้ว ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

๑๐๗ น.ส.สุรียาพร  คงคา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๐๘ น.ส.อุษณีย์  วงษ์เชียง พนักงานช่วยเหลือคนไช้ 

๑๐๙ น.ส.อาจารีย์  เย็นทรวง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๑๐ น.ส.นงเยาว ์ สืบบัวแก้ว พนักงานซักฟอก 

๑๑๑ นายอุชุกร  แก้วสิทธิกร นายช่างไฟฟ้า 

๑๑๒ น.ส.สายลม  กองเลข พนักงานธุรการ 

๑๑๓ น.ส.ปุญญิสา  ร่มเย็น เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๑๔ นางเกษรา  มีล้วน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๑๕ นายวีรชัย  รอดภัยพาล พนักงานรักษาความปลอดภัย 

๑๑๖ น.ส.พุฒินันท์  ก าบัง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๑๗ นางค าปุ่น  ก าบัง พนักงานซักฟอก 

๑๑๘ น.ส.ศศิมา  ศรีทอง พนักงานพัสดุ 

๑๑๙ น.ส.วริษา  งามชม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๒๐ น.ส.วิฤดา  หิรัญอุดม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๒๑ น.ส.อนงค์นาถ  นวลฝ้าย จพ.พัสดุ 

๑๒๒ นายพิรเดช  พูนยิ้ม นวก.คอมพิวเตอร์ 

๑๒๓ น.ส.นิรชา  ขันน้อย พนักงานธุรการ 

๑๒๔ นายสุขเจริญ  การะเกตุ พนักงานเปล 

๑๒๕ น.ส.อรอุมา  มากยอด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๑๒๖ น.ส.สุพรรษา  ช่วยสม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
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๑๒๘ น.ส.พัชร ี เศกธีระ พนักงานธุรการ 

๑๒๙ น.ส.ศิริวรรณ  กล ่าน้อย พนักงานประกอบอาหาร 

๑๓๐ นายมงคลชัย  มัดซา จพ.เครื องคอมพิวเตอร์ 

๑๓๑   

๑๓๒   

๑๓๓   

๑๓๔   

๑๓๕   

   

   

   

   

   

   

   
 


