
 

 

สวนราชการ   กลุมงานบริหารงานทั่วไป 

ที่   ขก 0032.312.01/745 
เรื่อง   ขอเชญิประชุมสมาชกิชมรม STRONG

เรียน หวัหนากลุมงาน หัวหนาฝาย หัวหนางาน สังกัด
 

           ดวย ชมรม STRONG
พ.ศ.2565 คร้ัง 1/2564 ใน วันที่ 26 
โรงพยาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน โดยมีวาระเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของชมรม ฯในปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหเจาหนาที่ท่ีเปนสมาชิกชมรมฯ  ในสังกัดของทาน เขารวม
ประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน

                                      
 
 

                                          
                                            
                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บนัทึกขอความ 
กลุมงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแวงนอย  จ.ขอนแกน  โทรศพัท ๐ ๔๓๔๙ ๙๑๒๓

 วันที ่    ๒2  มกราคม  25๖5 

STRONG โรงพยาบาลแวงนอย 

หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย หัวหนางาน สังกัด  โรงพยาลแวงนอย 

STRONG โรงพยาบาลแวงนอย ไดกําหนดใหมีการประชุมประจําปงบประมาณ                  
26 มกราคม2565 เวลา 13.30 น. เปนตนไป สถานท่ีหองประชุม 

โรงพยาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน โดยมีวาระเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของชมรม ฯในปงบประมาณ 
ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีแนบมาพรอมนี ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกชมรมฯ  ในสังกัดของทาน เขารวม
กลาว โดยพรอมเพรียงกัน 

                                                         (นายปณณวิชญ  มีธรรม)      
              นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง                   

                                                   ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

๐ ๔๓๔๙ ๙๑๒๓-๔                                    

ไดกําหนดใหมกีารประชุมประจําปงบประมาณ                  
เปนตนไป สถานที่หองประชุม 2 

โรงพยาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน โดยมีวาระเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของชมรม ฯในปงบประมาณ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกชมรมฯ  ในสังกัดของทาน เขารวม

                                                            

ชาํนาญการ รกัษาการในตําแหนง                    

  



 
 
 

ระเรียบวาระการประชุม ชมรม STRONG โรงพยาลแวงนอย 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ หองประชุม 2  โรงพยาลแวงนอย  

 
วาระ 1 เร่ืองแจง 

- นโยบายและมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานภาครัฐป 2565 
- ทบทวนรายชื่อสมาชิกชมรม ฯ 
- ทบทวนตัวชี้วัด การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) EB 19 

 
วาระ 2 เร่ืองติดตามรายงานการประชุมครั้งกอน 
วาระ 3 เร่ืองพจิารณา 

- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการชมรมฯปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- แผนการดําเนินงานของชมรมฯ ปงบประมาณ พ .ศ.2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเรียบวาระการประชุม ชมรม STRONG โรงพยาลแวงนอย 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ หองประชุม 2  โรงพยาลแวงนอย  

ผูมาประชม 
๑. นางภัทราภรณ  นพแกว นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ            ประธาน 
2.นางวิไลลักษณ   สฤษฎกุล พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ               รองประธาน 
๓. นายสันติภาพ   ชัยนาม เภสัชกรชํานาญการ                            สมาชิก 
๔. นางศุภัชญา  ปานสวัสดิ ์ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ            สมาชิก 
๕. นางสาวโสภา  ประจงบัว นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                 สมาชิก 
6. นางสาวศศิธร ถิตยกุล เจาพนักงานพัสดุ                               สมาชิก 
7.นางจินตนา    วงษาเวียง เจาพนักงานพัสดุชาํนาญการ                  สมาชิก 
8. นางสาวจิราภรณ  ยายอ นักวิชาการเงินและบัญช ี                      สมาชิก 
9.นางสาวสกาวเดือน  ดาเหล็ก เจาพนักงานการเงินและบัญช ี               สมาชิก 
10. นางสาวจุฑามาศ  คําโส เจาพนักงานการเงินและบัญช ี               สมาชิก 
11.นางสาวรัชน ี ไชยศร ี พนักงานธุรการ                                 สมาชิก 
12.นางชบาไพร  โอวาทฬารพร เภสัชกรชํานาญการ                            สมาชิก 
13.นายสันติภาพ  ชัยนาม เภสัชกรปฏิบัติการ                                สมาชิก 
14.นายวัชรนิทร  พุทธศานติบั์ณฑิต แพทยแผนไทยปฏิบัติการ                       สมาชิก 
15.นางสาวอรอมล  ผองพุฒ แพทยแผนไทย สมาชิก 
16.นางศภุัชญา     ปานสวัสดิ์ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                 สมาชิก 
17.นายยุทธพงษ  อาฤทธิ์ นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ                 สมาชิก 
18. นายภัทรพล  นิลทะการ               นักเทคนิคการแพทย                               สมาชิก 
19.นางสุนันทา     ทินราช                นักรังสีการแพทยชํานาญการ         สมาชิก 
20.นายณฐัทวรรษ อาชวานนัทกุล    ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
21.นางสาวเมธิศา  บุญสาร     ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
22.นายปณต   พรอมแกว                  ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
23.นางประมวล    สุรยิะ      เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน       สมาชิก 
24.นางลําเภา   พันธศร ี                   เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญ สมาชิก 
25.นางชญาดา  สังขทอง                   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญ สมาชิก 
26.นางกานตเกษม      พันนา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ                       สมาชิก 
27.นางนิตยา  ลักษณะภาวรรณ      พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ       สมาชิก 
28.นางสาวเบญจมาศ  สุโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                สมาชิก 
29.นางสาวอรทัย  พรหมศาสตร      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      สมาชิก 
30.นางสาวปวีณา  รักษาพงศ           นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก 
31.นางสาวโสภา  ประจงบัว             นักกายภาพบําบัดชาํนาญการ                     สมาชิก 
32.นายดุลยากร  โพธิ์ชัย                 นักกายภาพบําบัดชาํนาญการ                     สมาชิก 
33.นางสาวทิพยวด ี   พินิจมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สมาชิก 
34.นางสาวอรุณี  พิทักษ                พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ                         สมาชิก 
35.นางสาวสวนีย  มะธิปะ             พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ                         สมาชิก 



 
 
36.นางสุปรียา  พงษสาคร               พนักงานชวยเหลือคนไข                              สมาชิก 
37.นายนิวัฒน   เกิดศักดิ์  ณ  แวงนอย   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ                    สมาชิก 
38.นายศิวดล  ขําโพธ                  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ                    สมาชิก 
39.นางสาวกฤษณา  ชวยนา        พนักงานชวยเหลือคนไข                       สมาชิก 
40.นายสุริยา  ชนิดนอก             นายชางเทคนิค สมาชิก 
41.นายดาวคะนอง  ดาเหล็ก     ผูชวยชางท่ัวไป สมาชิก 
42.นายพงษเทพ พนักงานเกษตรพื้นฐาน สมาชิก 
43.นายเมที  ปุงโพธิ์                 พนักงานขับรถยนต สมาชิก 
44.นายสุพจน  โพธ์ิน้าํเท่ียง        พนักงานประจาํหองยา                                    สมาชิก 
45.นางสาวรัตติยา  พรชัย           เจาพนักงานเวชสถิติ                                       สมาชิก 
46.นางยุวลี  นาเม็ง                   ผูชวยทันตแพทย                                           สมาชิก 
47.นายบรรจง    มัครมย              เจาพนักงานเภสัชกรรม                                 สมาชิก 
44.นายสุพจน  โพธ์ิน้าํเท่ียง        พนักงานประจาํหองยา                                    สมาชิก 
54.นางสาวนุชจรินทร แสงจนัทร เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
55.นางสาวจันทรคณา โครตศรีฤทธิ์ พนักงานชวยการพยาบาล สมาชิก 
56.นางวรารัตน อาจโยธา เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
57.นางสาวประภาพร  เขียวสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
58.นางสาวเนตรชนก เชิดรมย เจาพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) สมาชิก 
59.นางปทิตตา  แกวเหลา เจาพนักงานธุรการ ผูชวยเลขานุการ 
60.นางวราภรณ  แสนปญญา นักวิชาการพัสดุ เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจง 

- นโยบาย / ตัวชี้วัด      การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานหนวยงานภาครัฐ           
ป พ. ศ.2565   (Integrity & Transparency Assessment : ITA) EB 19 

          เนื่องดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดจัดใหมี
มาตรฐานการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานของภาครัฐมีการ
ดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อมาตรฐานวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ”  

-  วัตถุประสงคของชุมรม ฯ 
ที่ประชุมมีมติให ชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย มวีัตถุประสงคดงัน้ี 
1. เพื่อการเสริมสรางวัฒนธรรม หรือคานิยมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
2. เพื่อดําเนินกิจกรรมการสรางจติสํานึก ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต แยกแยะเรื่องสวนตัวกับเรื่อง

สวนรวมภายใตแนวคิด จิตพอเพียงตานทุจริต หรือ Model STRONG  
                     S (Sufficiency)  ความพอเพียง 

 T (Transparency)  ความโปรงใส 
 R (Realise)  ความตระหนักรู 
 O (Onward)  มุงไปขางหนา 
 N (Knowledge)  ความรู 
 G (Generosity)  ความเอ้ืออาทร 
3. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช มีการรณรงคสงเสรมิใหสมาชิกและบุคลากร 

ในหนวยงานใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดาํเนินชีวิต 
 ๔. การเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การตอตานการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน 
          โรงพยาบาลมีนโยบายการสงเสริมสิทธิมนุษยชน การตอตาน การปองกันและแกไขปญหาการลวง
ละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางาน โดยมีการประกาศเจตนารมณ แตงตั้งคณะทํางานการปองกันและ
แกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางาน และมีแนวทางการชวยเหลือในกรณีเหตุการณ
ลวงละเมดิข้ึนในหนวยงาน 
 ความหมายของ STRONG ในแตละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้  
          S (Sufficient)  หลักความพอเพียง  ในความหมายของการตานทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนสวนรวมอยางเปนอัตโนมัติ 

T (Transparency)  ความโปรงใส  คือการสรางวัฒนธรรมของการเปดเผย 
R (Realise)  ตื่นรู คือ การตื่นรูและพรอมท่ีจะลงมือทํา ตื่นรูในปญหาการทุจริตระวัง  
O (Onward)  มุงไปขางหนา คือ การใหผูอื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกตองคือการตอสูใน

จิตใจกับการไมทุจริต พัฒนาองคกรของเราบริหารจัดการใหดีขึ้น 
N (Knowledge)  ความรูคือ การพัฒนาใหเกิดสิ่งใหม เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

ของทุจริตมากขึ้น เชน การจายเงนิสินบนอาจจะอยูในรูปแบบดิจิทัล และไมสามารถตรวจสอบความรู
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

G (Generosity)  ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจรยิธรรมและจิตพอเพียงแตสาเหตุของการ
เกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ การชวยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรในนิยามนั้นมิได
ตองการหวังผลตอบแทน 



 
 
พันธะสัญญารวมกัน คือสาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง ขับเคลื่อนชมรม 

STRONG โรงพยาบาลแวงนอย รวมกันอยางบูรณาการ 
การติดตามผลการดาํเนินงานแผนงาน/ โครงการชมรมฯ ปงบประมาณ 2565 ตามรายงานการ

ประชุมกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการใน
โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน คณะกรรมการฯ ดังกลาว มีมติใหหนวยงานโรงพยาบาลแวงนอย 
กําหนดความเสี่ยงที่มีผลประโยชนทับซอน จํานวน 5 ประเด็นหลักในป 2564 ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
2. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
      -  พบประเด็นการเบิกจายงบประมาณ และคาตอบแทนตาง ๆ ลาชา และเกิดขอทกัทวงขึ้น
บอยครั้ง จากเจาหนาท่ีในหนวยงานภายในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2564 จึงไดนําเสนอให
ผูบรหิารรับทราบและมีขอสั่งการใหหนวยงานการเงนิและบัญชี จัดทําแนวทางการเบิกจายเงิน
งบประมาณ และคาตอบแทนใหชัดเจน  และมีการประกาศเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาล
ไดรับทราบแลว ผลตอบรบัเจาหนาที่มีความเขาใจตามแนวทางดังกลาว ขอทักทวงลดลง 
3. การเอื้อประโยชนพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
      -  จากการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมพบอุบัติการณการเอ้ือประโยชนใหพวกพอง 
      -  การตรวจสอบวัสดุคงคลัง พบบางหนวยงานมีวัสดคุงคลังเหลือใชตลอดป จนหมดอายุการใช
งานในขณะที่บางหนวยงานไมพอใช เชน วัสดุสาํนักงาน, กระดาษกาว, ปากกาลบคําผิด ฯลฯ ไดเสนอ
ใหผูบริหารทราบ และมีขอสั่งการใหหนวยงานพัสดุ ทบทวนกรจัดทําแผนการใชวัสดุสาํนักงานให
รัดกุม มีการสํารวจความตองการ การคาํนวณแนวโนมการใชวัสดุประเภทตางๆ และมีการจัดทํา
แผนการเบิกจาย ทั้งหมดตามแนวทางการดาํเนินงานของ ITA และการควบคุมภายใน 
4. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
      -  จากการตรวจสอบของชมรมฯ ยังไมพบอุบัติการณ และขอรองเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ
ผลประโยชนเกิดขึ้นภายในหนวยงานโรงพยาบาลแวงนอย ดวยงานการเงนิและบัญชี กลุมงานบริหาร
ทั่วไป มีมาตรการในการเบิกจายที่เขมงวด ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและการควบคุมภายใน 
อีกทั้งมีคณะกรรมการตาง ๆ ดําเนินการ และความคุมกํากับรวมดวย จึงมั่นใจไดวามีความ
สมเหตุสมผลในการดําเนินงาน และมีความโปรงใสเชื่อถือได 
5. การนําทรัพยสินของทางราชการไปใชในการสวนตัว 
      -  ติดตามประเด็นการใชรถสวนกลางเปนไปตามระเบียบ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
เนื่องดวย กลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดทําระเบียบ และมาตรการการใชรถอยางเปนรูปธรรม และ
ดําเนินการอยางเครงครดั จึงไมพบอุบัติการณในชวงระยะเวลาดังกลาว แตจะมีการติดตามตรวจสอบ
อยางโดยสมาชิกชมรม อยางบตอเนื่องตอไป 
       

- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 สมาชิกชมรมฯ STORNG รวมกับงานควบคมุภายในและงาน
พัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ดาํเนินการตรวจสอบการเบิกจายพัสดสุิ้นเปลือง 10 อันดับแรก พบพัสดุ 
สิ้นเปลืองประเภท กระดาษ A4 , กระดาษชาํระ , ถานอัลคาไลน , ดินสอ ฯลฯ ที่มีการเบิกใชจํานวน
มาก จึงไดมรการเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหาร และออกประกาศฯ เพื่อควบคุมการ
เบิกจายโดยหากหนวยงานใดท่ีตองการเบิกใช จะตองนําซากมาแลก เชน ซองกระดาษ A4 , แกน
มวนกระดาษชาํระ, ซากถานอัลคาไลน  ฯลฯ และไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในเปนอยางดี 
และจะมีการติดตามรวบรวมสถิติการเบิกจายและความสามารถในการประหยัดที่ทําไดเมื่อครบ
กําหนดส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2565 



 
 
 

- แผนงาน / โครงการของชมรมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 มี 5 ประเด็นดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนระเบียบ 
2. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
3. การเอ้ือประโยชนพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
4. การใชอํานาจหนาที่ประโยชน 
5. การนําทรัพยสินของทางราชการไปใชในการสวนตัว 

 
- การจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมฯ เพิ่มเติม โดยนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
1.ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย / มีการตั้งไลนกลุม เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารพระบรมราโชวาท  
คําขวัญ บทความ ที่ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี และความมรีะเบียบวินัยในองคกร 
2.กิจกรรมสรางขวัญและกําลงัใจ เชนอวยพรวันเกิด การดอวยพร ตนไมของขวัญ ทําบุญตักบาตร ฯลฯ  
3.กิจกรรมการสืบสาน / สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ดี การใหบริการแบบองครวมโดยยึดสิทธิผูปวยเปน
สําคัญ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดความรัก- ความสามัคคีรวมแรงรวมใจ และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีการ
กําหนดมาตรการระเบียบวินัยการปฏิบัติ เชน การใชรถสวนกลาง การเบิกจายพัสดุ และการลงเวลา
ปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามระเบียบโรงพยาบาลแวงนอย มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4.ประสานงานและเขารวมกิจกรรมกับทีมงานอ่ืนๆ ชวยเหลือสังคม และบําเพ็ญสาธารณประโยชน ฯลฯ  
5.สรุปวิเคราะหประเมินผลงานเดือน กันยายน 2565 

 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองการประชุมครั้งกอน – ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารวมกัน – 

 

ปดประชุม เวลา16.00 น. 
นัดประชุมครั้งตอไป  

- ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ
 

                                        
 

                                                                         
                                                                         
     

                                        
                                          

                                                                
                                       

กจิกรรม 

1.ประชาสัมพันธนโยบาย รับสมัครสมาชิกชมรม 
จริยธรรม 
2.กิจกรรมสงเสริมการดํารงชวีิตแบบเศรษฐกจิ
พอเพียงในสมาชิก/ตลาดนดัอาหารปลอดภัย
โรงพยาบาลแวงนอย 
3.Model STRONG ในการสืบสาน / สงเสริม
วัฒนธรรมองคกรที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและ
คุกคามทางเพศ 

4.ทําแผนยุทธศาสตรในการพฒันาสงเสริม
วัฒนธรรมองคกร ปงบประมาณ 2565 
5.ประสานงานเขารวมกิจกรรมกับทีมงานอ่ืนๆ
6.ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
7.สรุปวิเคราะหประเมนิผลงาน 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการชมรม ฯ ตามตาราง 

มาณ พ.ศ. 2565 

ผูบันทึกการประชุม 
 
                            
                           นางวราภรณ  แสนปญญา  
                                 นักวิชาการพัสด ุ                           
 

                                        ผูรายงานการประชุม 

                                                                      
                                                                         (นางสาวภัทราภรณ นพแกว

                         นกัจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ
          

                                          ผูรับรองการประชุม                                   

                                                                (นายเตือน  สายบัวทอง)  
                                              ผูอํานวยกาโรงพยาบาลแวงนอย

ระยะเวลา (ปงบประมาณ พ.ศ. 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. 

รับสมัครสมาชิกชมรม       

กิจกรรมสงเสริมการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
ตลาดนดัอาหารปลอดภัย

      

สงเสริม
วัฒนธรรมองคกรที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/
การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและ

      

ธศาสตรในการพัฒนาสงเสรมิ
 

      

ประสานงานเขารวมกิจกรรมกับทีมงานอื่นๆ       
      
      

 
นกัวิชาการพัสดุ                             

นางสาวภัทราภรณ นพแกว)  
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
                       
อย 

. 2565) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย 

   

   

   

   

   
   
   



 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุมประชุมชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 26 มกราคม 2565 
เวลา 13.30 น. หองประชุม 2 โรงพยาบาลแวงนอย 

 
ชื่อ –สกุล   ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นางภัทราภรณ  นพแกว             นกัจัดการงานทั่วไปชํานาญการ             
2.นางวิไลลักษณ   สฤษฎกุล          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                
๓. นายสันติภาพ   ชยันาม              เภสัชกรชํานาญการ                             
๔. นางศุภชัญา  ปานสวัสดิ์             นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ             
๕. นางสาวโสภา  ประจงบัว            นกักายภาพบําบัดปฏิบัติการ                  
6. นางสาวศศิธร ถติยกุล               เจาพนักงานพัสดุ                                 
7.นางจินตนา    วงษาเวียง           เจาพนักงานพัสดุชํานาญการ                   
8. นางสาวจิราภรณ  ยายอ             นักวิชาการเงินและบัญชี                        
9.นางสาวสกาวเดือน  ดาเหล็ก      เจาพนักงานการเงนิและบัญชี                 
10. นางสาวจุฑามาศ  คําโส            เจาพนักงานการเงนิและบัญชี                 
11.นางสาวรัชน ี ไชยศรี                พนักงานธุรการ                                   
12.นางชบาไพร  โอวาทฬารพร        เภสัชกรชํานาญการ                             
13.นายสันติภาพ  ชยันาม                เภสัชกรปฏิบัติการ                                  
14.นายวัชรินทร  พุทธศานติ์บัณฑิต     แพทยแผนไทยปฏิบัติการ                         
15.นางสาวอรอมล  ผองพุฒ              แพทยแผนไทย  
16.นางศุภัชญา     ปานสวัสดิ ์          นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                  
17.นายยุทธพงษ  อาฤทธิ์                 นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ                   
18. นายภัทรพล  นิลทะการ               นักเทคนคิการแพทย                                
19.นางสุนันทา     ทินราช                นักรังสีการแพทยชํานาญการ          
20.นายณัฐทวรรษ อาชวานันทกลุ    ทันตแพทยปฏิบัติการ                               
21.นางสาวเมธิศา  บุญสาร     ทันตแพทยปฏิบัติการ                               
22.นายปณต   พรอมแกว                  ทันตแพทยปฏิบัติการ                               
23.นางประมวล    สุริยะ      เจาพนักงานทนัตสาธารณสขุชาํนาญงาน        
24.นางลําเภา   พันธศรี                    เจาพนกังานทันตสาธารณสขุชาํนาญ  
25.นางชญาดา  สังขทอง                   เจาพนักงานทันตสาธารณสขุชาํนาญ  
26.นางกานตเกษม      พันนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                        
27.นางนิตยา  ลักษณะภาวรรณ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        
28.นางสาวเบญจมาศ  สุโพธ์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                 
29.นางสาวอรทัย  พรหมศาสตร      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       
30.นางสาวปวีณา  รักษาพงศ           นกัวิชาการสาธารณสขุ  
31.นางสาวโสภา  ประจงบัว             นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                      
32.นายดลุยากร  โพธิ์ชัย                 นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                      
33.นางสาวทิพยวด ี   พินิจมนตร ี นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ                 
34.นางสาวอรุณ ี พิทักษ                พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                          
35.นางสาวสวนีย  มะธิปะ             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                          
36.นางสุปรียา  พงษสาคร               พนักงานชวยเหลือคนไข                            
37.นายนิวฒัน   เกิดศกัดิ ์ ณ  แวงนอย    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      
38.นายศิวดล  ขําโพธ                  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      



 
 
 

ชื่อ –สกุล   ตําแหนง ลายมือช่ือ 
39.นางสาวกฤษณา  ชวยนา        พนักงานชวยเหลือคนไข                                  
40.นายสุริยา  ชนดินอก             นายชางเทคนิค  
41.นายดาวคะนอง  ดาเหล็ก     ผูชวยชางทั่วไป  
42.นายพงษเทพ พนักงานเกษตรพื้นฐาน  
43.นายเมที  ปุงโพธิ์                 พนักงานขับรถยนต  
44.นายสุพจน  โพธิ์น้ําเที่ยง        พนักงานประจําหองยา                                     
45.นางสาวรัตติยา  พรชัย           เจาพนักงานเวชสถิต ิ                                       
46.นางยุวล ี นาเม็ง                   ผูชวยทันตแพทย                                        
47.นายบรรจง    มัครมย              เจาพนักงานเภสัชกรรม                                  
44.นายสุพจน  โพธิ์น้ําเที่ยง        พนักงานประจําหองยา                                     
54.นางสาวนุชจรินทร แสงจันทร เจาพนักงานธุรการ  
55.นางสาวจันทรคณา โครตศรีฤทธ์ิ พนักงานชวยการพยาบาล  
56.นางวรารัตน อาจโยธา เจาพนักงานธุรการ  
57.นางสาวประภาพร  เขียวสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  
58.นางสาวเนตรชนก เชดิรมย เจาพนักงานสาธารณสขุ (เวชกิจฉุกเฉิน)  
59.นางปทิตตา  แกวเหลา เจาพนักงานธุรการ  
60.นางวราภรณ  แสนปญญา นักวิชาการพัสด ุ  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ภาพการประชุมชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย 
วาระแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลาที่ 13.30 น. หองประชุม 2 โรงพยาบาลแวงนอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรม ชมรม STRONG 
 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอยและบุคลากรในโรงพยาบาล 
 

ไดรวมเขาอบรม ITA และประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตภายในโรงพยาบาล ประจาํป 2565 
 

ใชพันธะสัญญา คือ “STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต สาธารณสุข ซ่ือสัตย โปรงใส ตื่นรู สู
ทุจรติ จิตพอเพียง”         
 

STRONG 
จิตพอเพียงตานทุจริต 

สาธารณสุข ซ่ือสตัย โปรงใส 
ตื่นรู สูทุจริต จติพอเพียง 

 


