
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โทร.๐๕๔ 269506  
ท่ี  ลป ๐๐๓๒.๓01/พิเศษ     วันที่  10  มกราคม  2565 
เร่ือง   ขอให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม STRONG รพ.ห้างฉัตรต้านโกง (Hangchat Hospital Anti 
Corruption Team)  

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
 
 ตามท่ีโรงพยาบาลห้างฉัตรได้จัดต้ังชมรม STRONG รพ.ห้างฉัตรต้านโกง(Hangchat Hospital Anti 
Corruption Team) เพื่อร่วมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการ
ทุจริตและพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของโรงพยาบาลส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรม
โรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการกล่อมเกลาสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงานจนกระท่ังไม่ทน
ต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมส่งผลท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความอาย หรือความกลัวท่ีจะกระท าการ
ทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนาธรรมความคิดแยกแยกผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 โรงพยาบาลห้างฉัตร จึงขอให้หน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าท่ีและขอให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม STRONG รพ.
ห้างฉัตร ต้านโกง(Hangchat Hospital Anti Corruption Team) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

                                                                           

                   (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
       นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชมรม Strong รพ.ห้างฉัตรต้านโกง 

(Hangchat Hospital Anti Corruption Team) 

1. สมาชิกกลุ่ม 

1 นายนพรัตน ์ วัชรขจรกุล 
นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)(รก.ผอ.รพ.
ห้างฉัตร) 

2 นายอิสเรศ จันทร์ตระกูล นายแพทย์เช่ียวชาญ 
3 นายนิลวัตร สุวรรณศร นายแพทย์ชํานาญการ 
4 นายศรัณยู ตาใจ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
5 นายพงศ์ภวิล อนุจารี นายแพทย์ปฏิบัติการ 
6 น.ส.กนกรัชต์ ตรีวัฒนาวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
7 น.ส.สุทัศนีย์ สุวรรณศร นายแพทย์ปฏิบัติการ 
8 นายศตวรรษ เทพธรรม นายแพทย์ปฏิบัติการ 
9 นายธีรเดช วชิรรัตนวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
10 นางสาวกวิตา กิติโชตน์กุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 
11 นางปนัดดา ปากเพรียว นายแพทย์ชํานาญการ 
12 นางศรีไพร   สิริเขมาภรณ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (หน.บริหาร) 
13 นางสาวนิบภา โอฬารจันทโรทัย เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน (หัวหน้างาน) 
14 นางสาวกิรณา แก้วร่วมวงค์ เจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน(หัวหน้างาน) 
15 นายทรงศักดิ์ มีลาภ นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ (หน.กลุ่มงาน) 
16 นายพลรัตน์ จํารูญพันธุ ์ นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ  
17 นางสาววรรณิดา ระวังถ้อย นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ 
18 นายสารสิน ปันด ี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
19 นางนงคราญ จันมะโน จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน 
20 นายไพฑูรย ์ พรหมยศ นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ (หน.กลุ่มงาน) 
21 นายพงษ์เนตร   เมืองยศ นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ  
22 นางสาวปทุมทิพย์ เสียงใส นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  (หน.กลุ่มงาน)  
23 นางสาวดวงพร สุรินทร์ นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  
24 นายกฤษดา ศักดิ์ดี นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 
25 นางเย็นจิต คุรุภากรณ์ ทันตแพทย์เช่ียวชาญ (หน.กลุ่มงาน) 
26 น.ส.พิมพ์ปรางค์   ญาณะ ทันตแพทย์ชํานาญการ 
27 นางพรภัทรกุล สุภาจารพันธุ์ ทันตแพทย์ชํานาญการ 
28 นายรณชัช รสหอม ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ    
29 น.ส.รัฐนันท์ วงศ์สรไชย ทันตแพทย์ชํานาญการ 
30 นางรพีพรรณ จองสุรียภาส จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 



31 นางสาวจิราพร กันตา จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
32 นางสาวเคลือวัน ปันแก้ว จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
33 น.ส.นัทธมน มะโนวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ทันต) 
34 นางสมถวิล คํามาบุตร เภสัชกรชํานาญการพิเศษ (หน.กลุ่มงาน) 
35 นางวิชชุดา ศุภมงคล เภสัชกรชํานาญการ 
36 นางปราณี ปัญญากุลารักษ์ เภสัชกรชํานาญการ 
37 นส.อังคณา คําวงศ์ เภสัชกรชํานาญการ 
38 น.ส.รุจิรา กันทาสืบ เภสัชกรชํานาญการ 
39 นายชัยวัฒน ์ อยู่ทิม เภสัชกรชํานาญการ 
40 น.ส.ภัทราพร วันดี เภสัชกรปฏิบัติการ 
41 น.ส.นวลเนตรวัฒนา  แก้วคําฟู จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
42 นางรัตติยา เตชะพลี จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
43 น.ส.พัชยาภา แสงคํา จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
44 น.ส. นุชนาถ   เมืองมอง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
45 นางสาวพรทิวา ยาชมภู จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
46 นายศักดิ์ดา ไชยเวียงทอง จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
47 นายอนุพงษ ์ แก้วมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หน.กลุ่มงาน) 
48 นางสาวศิริพร ฟูวังหม้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
49 นายธีรพันธ ์ เนตรรัศมี นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 
50 นางจุฑามาศ โทสิทธิ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (หน.งาน) 
51 นางสาวสมพิศ แสงบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หน.กลุ่มงาน) 
52 นางธัญญลักษณ์ วงศ์มณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
53 นางภรณี นันทพันธ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
54 นางกุลธิดา แก้วดวงตา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
55 นางสาวศิริญญา แย้มกล่ิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
56 นางเรียงสอน สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
57 นางสดศรี   พฤทธิ์ภคเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
58 นางขนิษฐา บ่อแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
59 นายธัชชัย โสภะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (หัวหน้างาน) 
60 น.ส.ธนาภรณ์ อุดมศักดิ์ แพทย์แผนไทยปฏัติการ   (หัวหน้างาน) 
61 นายนพคุณ ทาสุตา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
62 น.ส.พนิดา สินไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
63 นางเทียนจรัส จันทร์มะโน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (หน.กลุ่มการ) 
64 นางรําพึง กิติกาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ(หน.งาน) 
65 น.ส.สุดารัตน์ เจริญยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 



66 นางณษมา เกิดนวล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
67 นางกัญภร สุนันทชัยกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
68 นางผ่องศรี อุตราช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
69 นางสภัทร์พร แปงใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
70 น.ส.กัญฐณา รณิศชยะกูร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
71 นางทิพย์ศุภางค์ ต๊ะใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
72 น.ส. อารีย์ ปวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
73 น.ส.พวงเพ็ญ เรือนกุณา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
74 นางขวัญดาว สมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
75 นางณปภัช ธนัทวรกมล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หัวหน้างาน)  
76 นางเพ็ญศร ี ศรีบัวบาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
77 นางจิรนารถ ปริยธาดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
78 นางธิดารัตน ์ ชาตรีวิศิษฏ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
79 นางขนิษฐา วงศ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
80 นางโสพิศฏา เนตรรัศมี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
81 นางชลธิชา กาวินชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
82 นางบุญสนอง รุ่งอุดมเดช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
83 น.ส. ณัฐธิฌา เจริญพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
84 น.ส.ธัญญลักษณ์ ยามเลย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
85 นายกฤษณพันธุ์ เดชบัญชา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
86 นางมยุร ี มีประไพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หน.งานผู้ป่วยใน) 
87 นางเพียงเพญ็ พรหมวีระไชย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
88 นางประภัสสร ปวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
89 น.ส.รัตติกาล หน่อแก้วบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
90 นางวรรณดา วงค์ชมภู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
91 นางพาณิภัค ดาวประดับ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
92 นางทัศรา วสันทนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
93 นางบุญต่าย สิทธิไพศาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
94 นางวราภรณ์ สิทธิไพศาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
95 นางอรว ี ถูกนึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
96 นางอัมพร อินญาวิเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
97 นางพิสุทธิ์รัตน ์ อินต๊ะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
98 นางสาวเบญจวรรณ แก้วแดง พยาบาลวิชาชีพชํานาญงาน 
99 นางปรีดานุช สายสืบ พยาบาลวิชาชีพชํานาญงาน 
100 นางเจนจิรา เจนใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 



101 นางสุนันทา หาญนุภาพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
102 นางนิลรัตน ์ นิลจํารัส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หัวหน้างาน) 
103 น.ส.กุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
104 นางฉัตรธิดา กุญชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
105 น.ส.อุรัสยา สุวรรณศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
106 น.ส.ปุณริศา ณรงค์จิตรศิลป์ จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
107 นางกรรณิการ ์ นามะเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
108 นายชัยยะภัทร์ จันทร์ธะระกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
109 นางสาวยุพิน ฟูชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี  
110 นายอภิชัย จันทร์ธนูเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
111 นางกชพร จันทร์ธะระกูล นักโภชนาการ 
112 นางทิพย์กัลยา ขัดธิพงษ์ พนักงานเก็บเงนิ ระดับ บ2 
113 นางฆฤณ ใจเท่ียง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 
114 นางชญาภา จิตตา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2 
115 นายรังสรรค์ ชัยชมภู พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ส2 
116 นายสุวัตร ไชยวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2   
117 นายนววงศ์ ไชยวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  
118 นางอรอนงค์ แสนคําฟู นักวิชาการเงินและบัญชี  
119 นางประคองศร ี วังโสภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
120 นางสาวดวงเดือน เคนไชยวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ  
121 นางสาวมณฑกานต์ ปันทะสืบ เจ้าพนักงานพัสดุ  
122 นางอนงค์ แก้วเสมอใจ พนักงานประจําตึก 
123 นายกรกต เบ้าเช้ือ นายช่างเทคนิค 
124 นายวินัย โท๊ะลาบุตร พนักงานเปล(ขับรถยนต์) 
125 นายวรธันย ์ คํามา พนักงานกู้ชีพ  
126 นายสาโรช กระบวนสง่า พนักงานกู้ชีพ  
127 นายจักรกฤษณ์ ธรรมใจ พนักงานบริการ  
128 นายเดือน ฮาวคําฟู พนักงานเกษตรพืน้ฐาน  
129 นายสวัสด์ิ กันธะมา พนักงานเกษตรพืน้ฐาน 
130 นายวสันต์ ใจคํา พนักงานบริการ  
131 นางนนทยา แสนคําฟู พนักงานวิทยาศาสตร์  
132 นางดารณี แสงบุญเรือง พนักงานประกอบอาหาร  
133 นายสุริยา ต๊ะวัง พนักงานประจําห้องยา  
134 นางบัณนิกา อภิรมยานนท์ นักวิชาการพัสดุ 
135 นายสาธิต รินคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



136 นางสาวขวัญจิรา ตันเถา นักวิชาการสาธารณสุข 
137 นางสาวอาริษา ใจ๋คําต๋า เจ้าพนักงานธุรการ 
138 นางสาวปิยาพร ตองใจ เจ้าพนักงานธุรการ 
139 นางปรียารัตน ์ จํารูญพันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
140 นางสาวธนิวรา ใจชุ่ม นักประชาสัมพันธ ์
141 น.ส.ศิริพร ฉัตรคํา พนักงานเก็บเอกสาร 
142 น.ส.ปิยะภรณ์ วังปา พนักงานเก็บเอกสาร  
143 นางนฤมล ช่างล้อ พนักงานเก็บเอกสาร  
144 นายสมบัติ กณิศพงศ์ พนักงานเก็บเอกสาร  
145 น.ส.นารีรัตน ์ คู่หมื่นไวย พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 
146 น.ส.อรพรรณ แก้วนันไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 
147 นางสวลักษณ์ เบ้าเช้ือ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 
148 นางกาญจนา ดาวประดับ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 
149 นายอนันต์ วงศ์ธิดา พนักงานกู้ชีพ  
150 นายไพศาล จักรทิพย์ พนักงานเปล  
151 นายศรายุทธ ตาใจ พนักงานเปล  
152 นางอนญัญา อุทธะจักร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 
153 นางพัชราภรณ์ ฉัตรคําแปง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
154 นางสุรีย์ ภักดีศุภผล ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
155 นางยุภา นาควานิช พนักงานซักฟอก  
156 นางยุพิน ศรีฉัตรใจ พนักงานซักฟอก  
157 นางสุข ธิรินทอง พนักงานประกอบอาหาร  
158 นส.วรรณวิสา ตราหยกธารา เจ้านักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 
159 นางสุพรรษา ต๋ันทุละ พยาบาลวิชาชีพ 
160 นายสหรัฐ สัตย์สี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หน่วยจ่ายกลาง) 
161 น.ส. นภาพรรณ วงศ์เทพ พนักงานซักฟอก  
162 นางรุจยา ฉัตรคํา พนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานผู้ป่วยใน)  
163 นางนลิน ตันเครือ พนักงานบริการ(งานแพทย์แผนไทย) 
164 นางนันทนิด สันวงศ์ตา พนักงานบริการ(งานแพทย์แผนไทย) 
165 นางจุฑามาศ พวงมณี พนักงานบริการ(งานแพทย์แผนไทย) 
166 นางปราณี ศรียาใจ พนักงานบริการ(งานแพทย์แผนไทย) 
167 น.ส.พัขรีพร คําอ้อย พนักงานบัตรรายงานโรค 
168 นาง สุวดี แสงบุญเรือง พนักงานบริการ  
169 น.ส.กาญจนา ต๊ิบแก้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
170 นางสาวลําพูล ดีมาก ผู้ช่วยทันตแพทย์ 



171 นายสุพจน์ ถีนา พนักงานขับรถยนต์ 
172 นางสาวหทัยชนก บุญประไพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
173 นายภูมิภัทร วรวัฒนสกุล พนักงานเปล  
174 นางสาวชฎาพร  กาอิน พยาบาลวิชาชีพ 
175 นางสาวพิมพกานต์ ปินตาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ 
176 นายอศิระ เช้ือมา พยาบาลวิชาชีพ 
177 นางสาวพิมพ์พิศา ตาฟู พยาบาลวิชาชีพ 
178 นายณัฐวุฒิ   ถามา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
179 น.ส.วิไลลักษณ์ ใฝ่การงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
180 นางพิชญากร  ปุระศิริ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
181 นายจํานงค์ อุตมา พนักงานบริการ 
182 นายพงศธร สันป่าแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 
183 นายอรรถพงษ ์ อ๊อดผูก พนักงานขับรถยนต์ 
184 นายสุธี อินคําเช้ือ พนักงานขับรถยนต์ 
185 นายทินวัฒน ์ อุตมา ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 
186 นางวิมลรัตน ์ ศรีสุทธิ์ พนักงานธุรการ 

 

2. วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG รพ.ห้างฉัตร ต้านโกง (Hangchat Hospital Anti Corruption 
Team) 
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
2) เพื่อดูแลสอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
3) เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน 

3. แนวทางในการด าเนินงาน 
1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต 
2) สร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนร่วมให้กับบุคลากรโรงพยาบาล

ห้างฉัตร 
3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่ังสอน หรือ ถ่ายทอดเรื่องการไม่ทนต่อการทุจริตจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 

 

 

 

 

 

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โทร.๐๕๔ 269506  
ท่ี  ลป ๐๐๓๒.๓01/พิเศษ     วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 
เร่ือง   ขออนุมัติจัดประชุม ชมรม STRONG รพ.ห้างฉัตร ต้านโกง(Hangchat Hospital Anti Corruption 
Team)   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 ตามท่ีโรงพยาบาลเถินได้รวมกลุ่มจัดต้ังชมรม STRONG รพ.ห้างฉัตร ต้านโกง(Hangchat Hospital Anti 
Corruption Team) เพื่อร่วมกันตรวจสอบการบริหารงานท่ีโปร่งใสของโรงพยาบาลห้างฉัตร นั้น 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานกลุ่มชมรม 
STRONG รพ.ห้างฉัตรต้านโกง(Hangchat Hospital Anti Corruption Team) ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 
ห้องประชุมโรงพยาบาลห้างฉัตร ช้ัน 2  เวลา 14.00 น. 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                         

                 (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 
                                               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
          ทราบ/อนุมัติ 

 

                                                                   

               (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะท างานชมรม Strong รพ.ห้างฉัตร ต้านโกง (Hangchat Hospital Anti Corruption Team) 
วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 โรงพยาบาลห้างฉัตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายนพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2 นางปราณี ปัญญากุลารักษ์ เภสัชกรช านาญการ 
3 นายนิลวัตร สุวรรณศร นายแพทย์ช านาญการ 
4 นายรณชัช รสหอม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5 นส.วรรณิดา ระวังถ้อย นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
6 นางณปภัช ธนัทวรกมล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7 นายธีรพันธ์ เนตรรัศมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8 นางเทียนจรัส จันทร์มะโน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9 นส.สมพิศ แสงบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

10 นางสมถวิล ค ามาบุตร เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
11 นางเย็นจิตต์ คุรุภากรณ ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
12 นายทรงศักด์ิ มีลาภ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
13 นายไพฑูรย์ พรหมยศ นักรังสีเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
14 นายอนุพงษ์ แก้วมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15 นางปทุมทิพย์ เสียงใส นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
16 นางศรีไพร สิริเขมาภรณ ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 ตามประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร เรื่อง จัดต้ังชมรม STRONG รพ.ห้างแตรต้านโกง (Hangchat 
Hospital Anti Corruption Team) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดูแล
สอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมฯ เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565 และให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่มชมรม 
STRONG รพ.ห้างฉัตร ต้านโกง(Hangchat Hospital Anti Corruption Team) นั้น ปัจจุบันมีสมาชิกในชมรม
ท้ังส้ิน 186 คน คิดเป็นร้อยละ   100    ของเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
2. เพื่อดูแลสอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
3. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน 

 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางในการด าเนินงาน 

1. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต 
2. สร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนร่วมให้กับบุคลากรโรงพยาบาลห้างฉัตร 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่ังสอน หรือ ถ่ายทอดเรื่องการไม่ทนต่อการทุจริตจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที ่2  รับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 ไม่มี 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 

 ไม่มี 

วาระที่ 4  เรื่องพิจารณา 

 ก าหนดให้จัดกิจกรรม/และแนวทางตรวจสอบ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตส านึกไม่ให้ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล วันท่ี 14 มีนาคม 2565 

2. แนวทางตรวจสอบ สอดส่องดูแลความเส่ียง ดังนี้ 
1) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ท่ีคลินิกส่วนตัว 
2) การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ี หรือญาติเจาหน้าท่ี หรือผู้ป่วย 
3) การรับงานจากภายนอก หรือการท าธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน จน

กระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าท่ีประจ า 
4) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5) การน ารถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว 
6) การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
7) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  เช่น คอมพิวเตอร์ฯ 

ประธาน  เห็นควรให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบและถือปฏิบัติ หากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้แจ้งคณะท างานรับทราบ
ทันที 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม  เวลา 16.00 น 

ลงช่ือ                     ผู้จดรายงานการประชุม                                                                                              
        (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ       

                                                                                  
                              (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 


