
ชมรม “STRONG โรงพยาบาลบัวใหญ่ ใสสะอาด ต้านทุจริต” 
 
 
ชื่อชมรม 

“STRONG โรงพยาบาลบัวใหญ่ ใสสะอาด ต้านทุจริต” 
สัญลักษณ์ชมรม - 
 
ที่ปรึกษา 

ชื่อ-สกุล นางชีวานันท์ บุญอยู่ ต าแหน่ง ทัตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่ กลุ่มงานทันตกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔ ต่อ ๑๑๒ 

รายชื่อกรรมการชมรม 
๑. ประธานชมรม   

ชื่อ-สกุล นายชาญชัย  บุญอยู่ ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ที่อยู่ ห้องผู้อ านวยการ รพ.บัวใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔ ต่อ ๑๐๑ 

๒. รองประธาน 
ชื่อ-สกุล นายส าเนียง  พรมมานอก ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ที่อยู่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔ ต่อ ๑๐๓ 

๓. เลขาและเหรัญญิก 
ชื่อ-สกุล นางสาวทองเติม  ชาวสวน ต าแหน่ง เจ้านักงานธุรการช านาญงาน 
ที่อยู่ งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔ ต่อ ๔๕๑ 

๔. ผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล นางสาวณภัคมณฑน์  แก้วนอก ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ที่อยู่ งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔ ต่อ ๔๒๐ 

 
หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบและเฝ้าระวังการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณในอาชีพ และแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆที่ ราชการก าหนดขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติในการท างานราชการ เป็นกระบวนการ
ในการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงหรือความเสียหายอันอาจะจะเกิดขึ้นทั้งกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง อันจะ
เป็นผลดีจึงมกีาร รวมตัวกันตั้งชมรมใช้ชื่อว่า “STRONG โรงพยาบาลบัวใหญ่ ใสสะอาด ต้านทุจริต” 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒) ตรวจสอบและค้นหาความเสี่ยงในกระบวนการบริการมิให้เกิดอันตรายทั้งต่อ  เจ้าหน้าที่ 

ผู้รับบริการและหน่วยงาน  



๓) ร่วมเป็นกรรมการ / ให้ความคิดเห็น เสนอแนะ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ พฤติกรรม
บริการ-ระบบบริการผู้ป่วย  

๔) ประสานงานในการน านโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากทีมน าสู่การปฏิบัติ
ในทุกระดับทุกหน่วยงาน  

๕) เป็นผู้ช่วยเหลือทีมผู้ปฏิบัติในด้านกระบวนการกลุ่มและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้เกิด
ความราบรื่นและประสิทธิภาพในการท างาน  

๖) เป็นพี่เลี้ยงทีมผู้ปฏิบัติในการจัดท าเอกสารคุณภาพ  
๗) สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับและทุกหน่วยงาน  
๘) กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ เช่น จัดแสดงตัวอย่างการกระท า

ผิดระเบียบ วินัยให้ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เป็นตน 
๙) ติดตามเยี่ยมส ารวจภายในและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในทีมน าระดับต่างๆ  และทุก

หน่วยงาน บนพื้นฐานของข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์  
๑๐) ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง  
๑๑) รวบรวมความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ ให้

ผู้บริหารรับทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 
 
ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาชมรม 

เป็นการรวมกลุ่มที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยลดความเสี่ยงใน
การท าผิด กฎหมายอันเนื่องจากการความไม่รู้หรือหลงลืมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการร้องเรียนอันเกิด
จากระบบบริการของหน่วยงาน 
 
รายช่ือสมาชิกชมรม 

๑. นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานชมรม 
๒. นายส าเนียง พรมมานอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รองประธาน 
๓. นางสาวทองเติม ชาวสวน จพ.ธุรการช านาญงาน เลขาและเหรัญญิก 
๔. นางสาวณภัคมณฑน์ แก้วนอก นักจัดการงานทั่วไป ผู้ปะสานงาน 
๕. นางชีวานันท์ บุญอยู่ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ที่ปรึกษา 
๖. นายมนตรี นาทประยุทธ์ นายแพทย์ช านาญการ สมาชิก 
๗. นางกาญจนา สุวรรณพิทักษ์ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน สมาชิก 

๘. นางยุภา ชัยวงค ์ จพ.พัสดุช านาญงาน สมาชิก 

๙. นางสาวณัฐธยาน์ โพธิ์พระ เจ้าพนักงานธุรการ สมาชิก 

๑๐. นางสุภาภรณ์ บุญทัน จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน สมาชิก 



๑๑. นางสาวกวีภรณ์ กิตติพันประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ สมาชิก 

๑๒. นายสุพัฒน์ พืชสิงห์ นายช่างเทคนิค สมาชิก 

๑๓. นายครรชิต เชยสูงเนิน ช่างฝีมือทั่วไป สมาชิก 

๑๔. นายฤาชา ชาญสงคราม พนักงานขับรถยนต์ สมาชิก 

๑๕. นางสาวจริยาวดี ช ากรม นักรังสีการแพทยป์ฏิบัติการ สมาชิก 

๑๖. นางรัตติมา พรีเพ็ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ สมาชิก 

๑๗. นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ สมาชิก 

๑๘. นายชาติชาย หุตะวัฒนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สมาชิก 

๑๙. นางสาวเยาวมาลย์ แย้มสูงเนิน นักกายภาพบ าบัดช านาญการ สมาชิก 

๒๐. นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ สมาชิก 

๒๑. นางฉลวย ขุนเพ็ชร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 

๒๒. นางสุวณีย์ โรจนานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 

๒๓. นางปัญจนีย์ ทองโปร่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 

๒๔. นางบังอร แป้นปลื้ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 

๒๕. นางปุณยาภรณ์ วิสุทธิญาณภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่  
 

                           เห็นชอบ                ไม่เห็นชอบ  
 
 
 

      (นายชาญชัย  บุญอยู่) 
                                                         นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่  
 

 


