
“ชมรม STRONG โรงพยาบาลบางสะพานน้อย” 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วย รัฐบาลให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดย
เหตุผลที่ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจาก หน่วยงานภาครัฐมิได้มีการป้องกันการทุจริตตามอ านาจหน้าที่อย่าง
จริงจัง บางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ อีกทั้งเมื่อเกิดการทุจริตเกิดข้ึนก็ไม่มีการด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมาย ท าให้ไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างจิตส านึกท่ีดีเพ่ือยึดประโยชน์ของส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เป็นส่วนราชการที่ให้บริการและที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้จัดตั้ง “ชมรม STRONG” โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงาน
ภายในโรงพยาบาลให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

รายช่ือคณะกรรมการ 

1. นายปิยะวัตร  ตั้งสุขสันต์  ทันตแพทย์ช านาญการ  ประธาน 
2. นางนันทวัน  สืบสายเผ่าพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสิริกัญญา นิรมิตรานนท์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. น.ส.นันทนา  ก าบัง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5. นางณิกษา  บุบผะเรณู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
6. นางชุติมา  ตั้งเขาทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
7. น.ส.อโนทัย  พูลสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
8. น.ส.ดารารัตน ์ อรุณศิริวัฒนา  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
9. น.ส.ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
10. นายรัฐพงค์   ฟูเฟ่ือง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
11. น.ส.รัตนกานต์ ดีทอง   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการ 
12. นางระวิวรรณ หิรัญ   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน กรรมการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประพฤติตนและปฏิบัติตนตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลกฎหมายของข้าราชการพลเรือน 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประพฤติตนและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตามประมวลกฎหมายของข้าราชการพลเรือน 

2. สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. เฝ้าระวังให้การด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในโรงพยาบาลประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวล
กฏหมายของข้าราชการพลเรือน 

2. บุคลากรในโรงพยาบาลมีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

.................................................. ลงชื่อ 

    (นายปิยะวัตร  ตั้งสุขสันต์) 
        ประธานชมรม STRONG โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

ปิยะวตัร 



รายช่ือสมาชิก “ชมรม STRONG” 
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

 

1. นายปิยะวัตร ตั้งสุขสันต์  ทันตแพทย์ช านาญการ   
2. นางนันทวัน สืบสายเผ่าพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
3. นางสิริกัญญา นิรมิตรานนท์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   
4. น.ส.นันทนา ก าบัง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
5. นางณิกษา บุบผะเรณู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
6. นางชุติมา ตั้งเขาทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
7. น.ส.อโนทัย พูลสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ  
8. น.ส.ดารารัตน ์ อรุณศิริวัฒนา  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ  
9. น.ส.ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกลุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
10. นายรัฐพงค์  ฟูเฟ่ือง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   
11. น.ส.รัตนกานต์ ดีทอง   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  
12. นางระวิวรรณ หิรัญ   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  
13. นายวิระชัย บรรยงรักษ์กุล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
14. น.ส.นิรัชพร  ดุษฎี   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
15. นางเสาวลักษณ์ พัฒนกิจไพโรจน์  เภสัชกรช านาญการ 
16. น.ส.จามีกร   บุบผะเรณู  เภสัชกรปฏิบัติการ 
17. น.ส.อารีย์วรรณ์ จันทรัตน์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
18. นายสุทธิพงษ์   จันทอุดมสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
19. น.ส.ณฐพร ผิวผาด   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
20. นายอนุศาสน์ นิลอาสน์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
21. น.ส.กอบแก้ว หุ่นเก่า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
22. นางบุษรายาณีย์ จับจัด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23. นายวศิน  อุณหะนันทน์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
24. น.ส.สมจิต คติชอบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25. น.ส.กรินต์อร พุทธา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
26. นางพีรันธร หงษ์ทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
27. น.ส.พิพิศน์อร ฉันทะวิริยะกิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
28. น.ส.เบญจมาภรณ์  เจือจุ้ย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29. น.ส.อรอนงค์   ปานสังข์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30. นางพัชรี  พุ่มโรจน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31. น.ส.ดารณี ครองบุญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก “ไม่โกง” 


