
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

เรื่อง ชมรม STRONG โรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ 9 : 

การสรางวัฒนธรรมองคกร โดยที่หนวยงานจะตองสงเสริม และปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยาง

ซื่อสัตย สุจริต และไมทนตอการทุจริต และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมของหนวยงาน ดวยการ

ปลุกฝงสั่งสอน หรือถายถอดแกกันของเจาหนาที่ในหนวยงานจากรุนสูรุน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติ

ประจําหรอืวัฒนธรรมของหนวยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหลานี้ ตองเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เปนการ

ขัดเกลาทางสังคม(Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตาง ๆ ในหนวยงาน จนกระทั่งไมทน

ตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สงผลใหเจาหนาที่ในหนวยงานเกิด

ความอับอายหรือความกลัวที่จะกระทําการ ทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานที่จะตอง

ปลูกฝง และสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

สวนรวม นอกจากนีห้นวยงานยังมนีโยบายการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผูปฏิบัติงาน 

รวมถึงมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน 

  ดังนั้น โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน จึงขอจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาล 

แวงนอยป ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกดังนี ้
๑. นางภัทราภรณ  นพแกว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ            ประธาน 
2.นางวิไลลักษณ   สฤษฎกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               รองประธาน 
๓. นายสันติภาพ   ชัยนาม เภสัชกรชํานาญการ                            สมาชิก 
๔. นางศุภัชญา  ปานสวัสดิ ์ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ            สมาชิก 
๕. นางสาวโสภา  ประจงบัว นักกายภาพบําบัดปฏบิัติการ                 สมาชิก 
6. นางสาวศศิธร ถิตยกุล เจาพนักงานพัสดุ                                สมาชิก 
7.นางจินตนา    วงษาเวียง เจาพนักงานพัสดุชํานาญการ                  สมาชิก 
8. นางสาวจิราภรณ  ยายอ นักวิชาการเงินและบัญช ี                      สมาชิก 
9.นางสาวสกาวเดือน  ดาเหล็ก เจาพนักงานการเงินและบัญชี                สมาชิก 
10. นางสาวจุฑามาศ  คําโส เจาพนักงานการเงินและบัญชี                สมาชิก 
11.นางสาวรัชน ี ไชยศร ี พนักงานธุรการ                                  สมาชิก 
12.นางชบาไพร  โอวาทฬารพร เภสัชกรชํานาญการ                            สมาชิก 
13.นายสันติภาพ  ชัยนาม เภสัชกรปฏิบัติการ                                 สมาชิก 
14.นายวัชรินทร  พุทธศานติ์บัณฑิต แพทยแผนไทยปฏบิัติการ                        สมาชิก 
15.นางสาวอรอมล  ผองพุฒ แพทยแผนไทย สมาชิก 
16.นางศุภัชญา     ปานสวัสดิ ์ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                 สมาชิก 
17.นายยุทธพงษ  อาฤทธิ์ นักเทคนิคการแพทยปฏบิัติการ                  สมาชิก 



18. นายภัทรพล  นิลทะการ               นักเทคนิคการแพทย                               สมาชิก 
19.นางสุนันทา     ทินราช                นักรังสีการแพทยชาํนาญการ         สมาชิก 
20.นายณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล    ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
21.นางสาวเมธิศา  บุญสาร     ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
22.นายปณต   พรอมแกว                  ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
23.นางประมวล    สุริยะ      เจาพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญงาน       สมาชิก 
24.นางลําเภา   พันธศรี                    เจาพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญ สมาชิก 
25.นางชญาดา  สังขทอง                   เจาพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญ สมาชิก 
26.นางกานตเกษม      พันนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                       สมาชิก 
27.นางนิตยา  ลักษณะภาวรรณ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       สมาชิก 
28.นางสาวเบญจมาศ  สุโพธิ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                สมาชิก 
29.นางสาวอรทัย  พรหมศาสตร      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      สมาชิก 
30.นางสาวปวีณา  รักษาพงศ           นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก 
31.นางสาวโสภา  ประจงบัว             นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                     สมาชิก 
32.นายดุลยากร  โพธิ์ชัย                 นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                     สมาชิก 
33.นางสาวทิพยวด ี   พินิจมนตร ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สมาชิก 
34.นางสาวอรุณ ี พิทักษ                พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                         สมาชิก 
35.นางสาวสวนีย  มะธิปะ             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                        สมาชิก 
36.นางสุปรียา  พงษสาคร               พนักงานชวยเหลือคนไข                              สมาชิก 
37.นายนิวัฒน   เกิดศักดิ์  ณ  แวงนอย    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สมาชิก 
38.นายศิวดล  ขําโพธ                  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สมาชิก 
39.นางสาวกฤษณา  ชวยนา        พนักงานชวยเหลือคนไข                                 สมาชิก 
40.นายสุริยา  ชนิดนอก             นายชางเทคนิค สมาชิก 
41.นายดาวคะนอง  ดาเหล็ก     ผูชวยชางทั่วไป สมาชิก 
42.นายพงษเทพ พนักงานเกษตรพื้นฐาน สมาชิก 
43.นายเมที  ปุงโพธิ์                 พนักงานขับรถยนต สมาชิก 
44.นายสุพจน  โพธิ์น้ําเที่ยง        พนักงานประจําหองยา                                    สมาชิก 
45.นางสาวรัตติยา  พรชัย           เจาพนักงานเวชสถิติ                                       สมาชิก 
46.นางยุวลี  นาเม็ง                   ผูชวยทันตแพทย                                           สมาชิก 
47.นายบรรจง    มัครมย              เจาพนักงานเภสัชกรรม                                 สมาชิก 
44.นายสุพจน  โพธิ์น้ําเที่ยง        พนักงานประจําหองยา                                    สมาชิก 
54.นางสาวนุชจรินทร แสงจันทร เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
55.นางสาวจันทรคณา โครตศรีฤทธิ์ พนักงานชวยการพยาบาล สมาชิก 
56.นางวรารัตน อาจโยธา เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
57.นางสาวประภาพร  เขียวสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
58.นางสาวเนตรชนก เชิดรมย เจาพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) สมาชิก 
59.นางปทติตา  แกวเหลา เจาพนักงานธุรการ ผูชวยเลขานุการ 
60.นางวราภรณ  แสนปญญา นักวิชาการพัสด ุ เลขานุการ 
 

  



โดยมีวัตถุประสงคของชมรม 

โรงพยาบาลแวงนอย ภายใตแนวคิด 
ของบุคลากร เปนหลักในการดําเนินกิจกรรม
                     S (Sufficiency)  

 T (Transparency) 
 R (Realise)  ความตระหนัก
 O (Onward)  มุงไปขางหนา
 N (Knowledge) 
 G (Generosity)  
 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 

 
                         
 

                                          
                                    

 

โดยมีวัตถุประสงคของชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส

ภายใตแนวคิด “ จิตพอเพียงตานทุจริต ” หรือ MODEL  STRONG
ของบุคลากร เปนหลักในการดําเนินกิจกรรม 

 ความพอเพียง 
T (Transparency)  ความโปรงใส 

ความตระหนักรู 
มุงไปขางหนา 
)  ความรู 
 ความเอื้ออาทร 

ประกาศ  ณ วันที่ ๒2  มกราคม  25๖๔ 
    

                                          (นายเตือน  สายบัวทอง)                        
                                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

งานที่โปรงใส

STRONG และการเคารพสิทธิ์

)                         


