
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด กลุ่มงานบริหารทั่วไป    โทร ๐๓๒ 688558 
ที่ ปข.๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ       วันที่   17  มกราคม  ๒๕๖5 
เร่ือง   การจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 

  ด้วย โรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้จัดตั้ง “ชมรม STRONG โรงพยาบาลสามร้อยยอด” และจัดท า
ประกาศ เรื่อง ชมรม STRONG โรงพยาบาลสามร้อยยอด รวมถึงวัตถุประสงค์/กิจกรรมด าเนินงาน เพ่ือให้เพ่ือให้
การด าเนินงานภายในโรงพยาบาลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลสามร้อยยอดต่อไป 
 

 

                                               

                        (นายภพ วงศ์ประสาร) 
                          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

อนุญาต 
 

 
 

             (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 

 
 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
เรื่อง  ชมรม STRONG โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

-------------------------------------- 
 

ด้วย โรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสามร้อยยอดและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ชื่อ “ชมรม STRONG โรงพยาบาลสามร้อยยอด” เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการ
ภายในโรงพยาบาลสามร้อยยอดมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม อีกท้ัง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประพฤติตนและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลกฎหมายของ
ข้าราชการพลเรือน สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่ รวมถึงกิจกรรม
อ่ืนๆที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

                (นางสาววศินี วีระไวทยะ) 
                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ชมรม STRONG” โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย รัฐบาลให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยเหตุผลที่
ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจาก หน่วยงานภาครัฐมิได้มีการป้องกันการทุจริตตามอ านาจหน้าที่อย่างจริงจัง 
บางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ อีกท้ังเมื่อเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก็ไม่มีการด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายท าไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน การ
บริหารงานบุคคล การสร้างจิตส านึกท่ีดีเพ่ือยึดประโยชน์ของส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน เรื่องการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้   
 บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสามร้อยยอด เป็นส่วนราชการที่ให้บริการและที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
จึงได้จัดตั้ง“ชมรม STRONG” โรงพยาบาลสามร้อยยอด ขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานภายในโรงพยาบาลให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 
 
คณะกรรมการ 
 

1. นายแนวหน้า  อัครปฐมกุล  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  ประธาน 
2. นางพาขวัญ  วิชชุตเวส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองประธาน 
3. นางสาวรจนา  เล้าบัณฑิต  หัวหน้าพยาบาล   กรรมการ 
4. นายกิตติศักดิ์  เฮงสว่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวคณิสร  ฉายศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาวเนตรทราย  ปัญญชุณห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
7. นายยุทธนา  วงศ์หงวน  โภชนากร            กรรมการ 
8. นางสาวรักชนก  คุ้นวงศ์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางสาวศิริพร  จันทเลขา  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
10. นายคเชนท์  ศรีเที่ยงตรง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ กรรมการ 
11. นางสาวรพีพรรณ เอ่ียมลออ  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
12. นายภพ  วงศ์ประสาร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามร้อยยอด ประพฤติตนและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตามประมวลกฎหมายของข้าราชการพลเรือน 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสามร้อยยอด 



-2- 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามร้อยยอด ประพฤติตนและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตามประมวลกฎหมายของข้าราชการพลเรือน 

2. สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. เฝ้าระวังให้การด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในโรงพยาบาลประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลกฎหมาย
ของข้าราชการพลเรือน 

2. บุคลากรในโรงพยาบาลมีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

 
ลงชื่อ                                     ประธานชมรม 
         (นายแนวหน้า  อัครปฐมกุล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือสมาชิก “ชมรม STRong” 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 

1. นายแนวหน้า อัครปฐมกุล  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวรจนา  เล้าบัณฑิต   หัวหน้าพยาบาล 
3. นางสาวนันทพร บุญชุม   เภสัชกรช านาญการ 
4. นางสาวคณิสร ฉายศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นางพรทิภา  อัครปฐมกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวสุพรรณภรณ์ วิชิตะกุล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสุคนธ์  ฐิตะฐาน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางพรทิพย์  ลาภพล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสาวเพชรรุ่ง เอกฐิน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นางสาวสมศรี เพ่ิมลาภ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11. นางสาวรจนา เล้าบัณฑิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นางสาวรังสิมา สุวรรณศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13. นางสาววารี  คีรีนิล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14. นางสาวกรรณิการ์ ภิษัชพิทยา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15. นางสาวเนตรทราย ปัญญชุณห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
16. นางสาวนุจรีย์ ภู่ระย้า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17. นางพาขวัญ  วิชชุตเวส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18. นางสาววรรณิสา  ขุนช านาญ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นางสาวรักชนก คุ้นวงศ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
20. นางสาวรพีพรรณ เอ่ียมสะอาด  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
21. นายคเชนท์  ศรีเที่ยงตรง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
22. นายภพ  วงศ์ประสาร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
23. นายกิตติศักดิ์ เฮงสว่าง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
24. นางประไพ  แสนสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
25. นางวรรณวิมล ผลรอด   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
26. นางสาวณัฏฐ์ภัสสร สุขประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
27. นางฉลวย  ปริยกุล   นักโภชนาการ  
28. นางสาวศิริพร  จันทเลขา   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
29. นางดวงฤดี  ใจภักด ี   พนักงานพิมพ์ 
30. นางนกเล็ก  พลพิทักษ์  พนักงานพิมพ์ 
31. นางสาวเนตรชนก สนเทศ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32. นางสาวนันทพร บุญชุม   เภสัชกรช านาญการ 
33. นางโสภา  ธรรมประจ าจิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34. นางสาวโสพิษฐ์  บัวงาม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



35. นายยุทธนา  วงศ์หงวน   โภชนากร 
36. นายภาณิรัตน์  สุวรรโณ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
37. นาวสาวกนกวรรณ  แซ่ภู่   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
38. นางรุ่งอรุณ  ศรีพรหม   จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
39. นายพรพจน์  เฮงสว่าง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
40. นายวัฒนชัย  ใจชื่นชม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
41. นางจันทนา  ศรีสะอาด   นักวิชาการเงินและบัญชี 
42. นางสาวอารีรัตน์  เกษมสุขไพศาล  จพ.พัสดุ 
43. นายสิริ  อินทร์จันทร์    นักวิชาการพัสดุ 
44. นางอรวรรณ  นามุ่น    นักวิชาการพัสดุ 
45. นางปิยะวรรณ ราชสีห์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
กิจกรรมต่อต้านการทุจรติ สร้างจิตส านึก”ไม่โกง” 

 

       
 
 
 

         
 
 
 



 
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงานทุกวนัศุกร์ 

 

        
 

           

             


