
 
ระเบียบชมรม STRONG 

“โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 
 
 กลุมชมรม STRONG “โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” หมายถึง กลุมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการ 
ดานส่งเสริมคุณธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประกอบไปดวย
บุคลากร   ตางๆ ของโรงพยาบาล ที่มีความหลากหลายตําแหนงหนา กระจายกันไปทุกกลุมงาน มีการรวมตัวกัน    
ดวยความสนใจในเรื่องเกี่ยวกัน และมุ งหมายเพ่ือปฏิบัติไปในในทิศทางที่ชอบความโปรงใส (Transparency) 
หมายถึง การกระทําใดๆ ของหนวยงานที่แสดงออกถึงความซัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณขน 
การประพฤติปฏิบัติของบุคลกากรตั้งอยูบนพื้นฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาที่ความโปรงใสใน
การบริหารงาน หมายถึง การเปด โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอก ไดรับรูขอมูลขาวสาร ไดมี
โอกาสรวมแสดงความคิดเห็นในนโยบายสุขภาพของหนวยงาน รวมทั้งรวมในกระบวนการติดตามและประเมินผล   
ชวยใหหนวยงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
หมวดที่ ๑ 

ชื่อ – สถานที่ 
 

๑. ชื่อกลุ่ม “โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 
๒. สถานที่ตั้งกลุม โรงพยาบาลหนองวัวซอ เลขที ่1 ตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 
หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสงเสริมและรณรงคใหเจาหนาที่ ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ไดมีความรูเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

2. เพ่ือสงเสริมและยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
3. เพ่ือสรางคานิยม โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดํารงตนของเจาหนาที่ 
4. เพ่ือสรางภาพลักษณชองหนวยงาน ดานธรรมาภิบาลและความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
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หมวดที่ ๓ 
สมาชิก ประกอบดวย 

 

“เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ ทุกคน ” 
 
 

หมวดที่ ๔ 
การสมัครสมาชิก 

 

“ใหขอแจงความประสงคการเขารวมเปนสมาชิกโดยสมัครใจ” 
 
 

หมวดที่ ๕ 
การพนสมาชิกภาพ 

 

๑. พันจากการเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทุกกรณ ี
๒. ยื่นความประสงคขอลาออกจากสมาชิกภาพ 
3. สมาชิกถึงแก่ความตาย 
 
  

หมวดที่ ๖ 
หนาที่ของสมาชิกกลุม 

 

1. แนะนํา สงเสริม หรือรณรงค ใหเจาหนาที่ในหนวยงาน ไดมิความรูในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส ตรวจสอบไดในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

2. การใหมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และสรางคานิยม หรือเจตคติที่ดีในการทํางาน 
โดยใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน คุณธรรมประจําชาติ 

3. สมาชิกมีหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีต่อหน้าที่เปิดเผย 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 
มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และ
ประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความสําคัญของความโปร่งใส ว่าเปนนมาตรการสําคัญที่จะ
ช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเปนนธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชดําริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปนนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา" 
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หมวดที่ ๗ 
การประชุมสมาชิก 

 

๑. ประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
๒. ใหเสนอรายงานการประชุมตอผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ เพ่ือรับทราบและอนุญาต 
3. ระเบียบชมรม SRONG นี้ให้ใช้จนกว่าจะยกเลิก 
 
 
 

 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรม STRONG  “โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 



 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ชมรม STRONG “โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ใจโปร่งใส”  ได้กําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน  เพ่ือส่งเสริม  ปรับปรุงและพัฒนา  ให้โรงพยาบาลหนองวัวซอ  เปนนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส เปนนธรรม  ปลอดการทุจริต  โดยสมาชิกลุ่ม ฯ  มีการร่วมกันรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้  และ
ร่วมสร้างธรรมเนียม  การปฏิบัติที่ดี โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ มีการรวมกลุ่มของบุคลากรใน
หน่วยงาน มีกลไกหลักในการเฝ้าระวัง  และแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน เกิดการตระหนักและร่วมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีในองค์กร 
 

แนวทางด าเนินกิจกรรมในปี 2565 
1. ด้านความพร้อมรับผิด 

1.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องให้ความสําคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจ  หน้าที่  ความ
รับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 

1.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

1.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

2. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
2.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์สุจริต  ไม่รับผลประโยชน์ที่

มิควรรับทั้งหลายทั้งปวง 
2.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่ทุจริตทั้งในรูปแบบของตัวเงินสิ่งของและเวลาราชการ 
2.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ  หรือสัมปทานใด ๆ 

ของหน่วยงาน 
 

3. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
3.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี  มีคุณธรรม  และ

ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ

ดําเนินการร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการ
ทุจริต นั้น 

3.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่นําวัสดุ  อุปกรณ์  และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
3.4 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระทําการทุจริตทุกรูปแบบ 
3.5 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เปนนการเอ้ือประโยชน์ ต่อบุคคลกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่ง 
3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  เ พ่ือให้ เกิดความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์  

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
 

4. ด้านคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 
4.1 สร้างปัจจัยความผูกพันให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  มีความรักองค์กร และพร้อมให้ความ

ร่วมมือกับองค์การในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ  ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  เปนน

มาตรฐาน  และยึดหลักความถูกต้องเสมอ 
4.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนนธรรม เท่าเทียม ไม่เลือก

ปฏิบัติ   



ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง

1 นายปกรณ์  จารักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

2 นางสาวเย็นอุรา  สัตยาวัน นายแพทย์ช านาญการ

3 นางสาวปารรัตน์  วุฒิเจริญวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ

4 นายธนาธิป  บัวกล้า นายแพทย์ช านาญการ

5 นางสาวชลลดา  เอียสกุล นายแพทย์ช านาญการ

6 นางสาวธัญญา  พานิชพันธุ์ นายแพทย์ช านาญการ

7 นายพลากร  โคตร์สันเทียะ นายแพทย์ช านาญการ

8 นางสาวขวัญชนก  ศิริโยธา นายแพทย์ช านาญการ

9 นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

10 นางสาวทัศนา  จารุวัฒนานนท์ ทันตแพทย์ช านาญการ

11 นางนัยนันทน์  ยิ่งยอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

12 นายกมลศักด์ิ  เอนกนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

13 นางอัญชุลี  นิตย์ค าหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

14 นางเบญจมาศ  ช านาญไพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

15 นางสาวมัลลิกา  ลุนจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

16 นางสาวอรทัย  ชนมาสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

17 นางอังคณา  นามบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

18 นางนงนภัส  ปรีมงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

19 นางวิลาวัณย์  ยะปะภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

20 นางบุญญารักษ์  จันโทศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

21 นายพงษ์ชัย  แววศรี เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน

22 นายกรุง  เย็นวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

23 นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

24 นางศุภากาญจน์  อุปโคตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รำยชือ่สมำชิกชมรม STRONG จติพอเพียงต้ำนทุจริต โรงพยำบำลหนองวัวซอ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565



25 นางสาวจันทร์ธิดา  ตรัยศิลานันท์ เภสัชกรช านาญการ

26 นางสาวรัตนาภรณ์  ใสหมี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ

27 นางธินิดา  บัวกล้า นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

28 นางอรกัญญา  มะโนราช นักโภชนาการปฏิบัติการ

29 นายศิรทัช  กุลธินี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

30 นางวรรณลดา  ศรีษา เภสัชกรช านาญการ

31 นายคงศักด์ิ สิงห์เสนา เภสัชกรช านาญการ

32 นางสาวทิพวรรณ  จันทคร นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ

33 นางสาวสุนิษา  พูลภาพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

34 นางณัฎฐณิชา  ป้องปก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

35 นางสาวจุฑามาศ  สมสาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

36 นายภาณุพงษ์  พังตุ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

37 นางฑิตยา  ปาละศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

38 นางสุภา  ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

39 นางเกวลี  เชตต้ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

40 นางพัชรินทร์  ทองสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

41 นางรงรอง  หมั่นวิชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

42 นางสาวละมุล  สวยรูป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

43 นางบุญฐิตา  พรมแสนปัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

44 นางอรัญญา  วงศ์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

45 นางวิมลวรรณ  มหิวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

46 นางสาวอัจฉรา  เวชบรรพต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

47 นางวารุณี  ศรีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

48 นางศุภิสรา  โคตรบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

49 นางสาวนฤมล  สีปากดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

50 นางนริสรา  คุณวัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

51 นางสาวอนุกูล  หลาบหนองแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

52 นางสาววราภรณ์  หลาบยองศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

53 นางสาวศิริรัตน์  สอนนาแซง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



54 นางสาวชไมพร  เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

55 นางสาวศศิธร  มูลตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

56 นางสาวพนิดา  ค าขาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

57 นางนวลจันทร์  รักษาเคน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน

58 นางสาวสุปราณี  สอดศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน

59 นางลักษิญาณี  ภูผิวเหลือง เภสัชกรช านาญการ

60 นางสาวศิริญญา  เนตรโสภา เภสัชกรปฏิบัติการ

61 นางสาวชนัดดา สิทธิโชติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน

62 นางสาวแพรวพรรรณ  ป่าล่ันทม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

63 นางสาวชนกานต์  ดุลยเกษม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

64 น.ส.เปรมฤดี  ธาตุไพบูลย์ เภสัชกรช านาญการ

65 นางสาวกนกอร  น าสุย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน

66 นางสาวพิจิกา  ฉ่ ามณี นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ

67 นางสาวดวงตะวัน หงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

68 นางสุภาวดี  สินสิทธิประเสริฐ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

69 นางสาวบุญญาพร  ศิริประทุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

70 นางประนอม  แววศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

71 นางจารุณี ชาวกะมุด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

72 จ.อ.นพดล  โคตรบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

73 นางสาวสุภาพร  อินทร์มนต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

74 นายท านุรัฐ จันทร์เทศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

75 นางสาวกรรณิการ์  ภูธรชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

76 นางสาวกิติมา  ศรีบุตรโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

77 นางสุพิศ  ศิริสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

78 นางสาวสุภัคจิรา  ช่วยค้ าชู นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

79 นายภาณุพงษ์  ปัชชาดี ทันตแพทย์ช านาญการ

80 นางสาวขนิษฐา พิมพ์ศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน

81 นางบัวทอง  บุตรด้วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

82 นางปุณยนุช  รตินันทวดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ



83 นางสาวปราณี  วงค์อนุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

84 นางลักคณาวดี  ดาน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

85 นายวชิรศักด์ิ  วงศ์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

86 นางสาวกนกวรรณ วรรณศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

87 นายท านุรัฐ  จันทน์เทศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

88 นางจ ารัส  บุญฤาชา ลูกจ้างประจ า

89 นายวิชัย  ค านาดี ลูกจ้างประจ า

90 น.ส.นิตยา  เข็มรัตน์ ลูกจ้างประจ า

91 นายนามโชค  นามบุตร ลูกจ้างประจ า

92 นายกวิน  นันทพล ลูกจ้างประจ า

93 นางรุ่งฤดี  ชุมแวงวาปี ลูกจ้างประจ า

94 นางสาวสมัชญา  พัศดร พนักงานราชการ

95 นายศุภชัย รินทร์น้อย พนักงานราชการ

96 นายชัดชัย  บุญประคม พนักงานกระทรวง

97 น.ส. น้อย  ศรีขัว พนักงานกระทรวง

98 นายอนันต์  บุญประคม พนักงานกระทรวง

99 นางอรพิม  พาบุ พนักงานกระทรวง

100 นายพินิจ  ผิวแก้ว พนักงานกระทรวง

101 น.ส.ประภาพร  เข็มศรีรัตน์ พนักงานกระทรวง

102 นายภานุพงศ์  โวสงค์ พนักงานกระทรวง

103 นางสาวดาววี  เช้ือบุญวัด พนักงานกระทรวง

104 นายศักด์ิดา  ขจัดโรคา พนักงานกระทรวง

105 นายสุพรรณ  อิ่มใจ พนักงานกระทรวง

106 นายอัชดา  แว่นทองค า พนักงานกระทรวง

107 น.ส. ดารณี  ไพรศรี พนักงานกระทรวง

108 นางนภาทิพย์  สุวรรณสนธ์ พนักงานกระทรวง

109 นางนภาภรณ์  อุปพงษ์ พนักงานกระทรวง

110 นางพรทิพย์  บัวกอ พนักงานกระทรวง

111 น.ส.ภัทรลภา  โสภิณ พนักงานกระทรวง

112 นางรติมาส  ปินะสา พนักงานกระทรวง



113 นางสาวรัชนก  จันทร์มาลา พนักงานกระทรวง

114 น.ส.รุ่งนภา  ค ากรฤาชา พนักงานกระทรวง

115 นางวราพร  สุขอุบล พนักงานกระทรวง

116 น.ส.วันระดา  เป็นมงคล พนักงานกระทรวง

117 นางสาววรรณภา  ชาบัณฑิต พนักงานกระทรวง

118 นางสาวพิศมัย  สาขา พนักงานกระทรวง

119 นายณัฐพงษ์  พะนมภูมิ พนักงานกระทรวง

120 นางกนกพร  สารักษ์ พนักงานกระทรวง

121 น.ส.ยุภาวรุณ  โพธิศ์รี พนักงานกระทรวง

122 น.ส.สุชานาถ  สร้อยสมุทร พนักงานกระทรวง

123 นางสาวทิพยวรรณ  อิ่มใจ พนักงานกระทรวง

124 น.ส.นันท์พนิตา  เกล้ียงกล่ิน พนักงานกระทรวง

125 นางสาวสมฤดี  สารักษ์ พนักงานกระทรวง

126 นายนพดล ชัยบัง พนักงานกระทรวง

127 นางสาวลักขณา  จันทร์ชมภู พนักงานกระทรวง

128 นายภานุวัฒน์ ค านาดี พนักงานกระทรวง

129 นายวศิน  โพธิศ์รี พนักงานกระทรวง

130 นางปราณี  น้อยบรรเทา พนักงานกระทรวง

131 นางสาวธัญญา  พันเลิศ พนักงานกระทรวง

132 นางสาวธนิสร  อยู่ภักดี พนักงานกระทรวง

133 นายสากล  ภูแสงศรี พนักงานกระทรวง

134 นางละอองดาว  หล้าหิบ พนักงานกระทรวง

135 นายสมคิด  บุตรนิล พนักงานกระทรวง

136 นางละมัย  วงษา พนักงานกระทรวง

137 นางสุกัณยา  จันทร์มาลา พนักงานกระทรวง

138 นายกิตติศักด์ิ  สุดธิสิน พนักงานกระทรวง

139 นายสม  ยอดคีรี พนักงานกระทรวง

140 นายปัณณวัฒน์  บัวกอ พนักงานกระทรวง

141 นายพงศ์พิสิฐ  แสงจันทร์ พนักงานกระทรวง

142 นายอาคม  บุตรน้อย พนักงานกระทรวง



143 นางจตุรพร  แสนค า พนักงานกระทรวง

144 นางจีระวรรณ  ไชยสิทธิ์ พนักงานกระทรวง

145 น.ส.พรทิพย์  อินทร์ผ้ึง พนักงานกระทรวง

146 นางสาวนิตยา  แพทย์จันลา พนักงานกระทรวง

147 นางสาวยศวดี   ใจหาญ พนักงานกระทรวง

148 นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร พนักงานกระทรวง

149 น.ส.จรรยา  อยู่สืบเช้ือ พนักงานกระทรวง

150 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วมณี พนักงานกระทรวง

151 นายทรงวุธ  วุฒิสิทธิ์ พนักงานกระทรวง

152 นางสาวสายชล  สาราเสน ลูกจ้างชั่วคราว

153 นางสาวชมพูนุช  สีดาเดช ลูกจ้างชั่วคราว

154 นางสาวสุวณี ต่อสกุล ลูกจ้างชั่วคราว

155 นางสาวธาราทิพย์ พยัคฆพล ลูกจ้างชั่วคราว

156 นางสาวจินดารัตน์ ดิลกโสภณ ลูกจ้างชั่วคราว

157 นางสาวธนาภรณ์  อินขันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว

158 นายสมศักด์ิ  ค าชมภู ลูกจ้างชั่วคราว

159 นางสาววิลาวัลย์  ผลรักษา ลูกจ้างชั่วคราว

160 นางสาวนงเยาว์  ค านาดี ลูกจ้างชั่วคราว

161 นางเพ็ญพักตร์  พิมพ์สุด ลูกจ้างชั่วคราว

162 นายอนุรักข์  ทินค า ลูกจ้างชั่วคราว

163 นางสาวจิราพร พลหล้า ลูกจ้างรายคาบ

164 นายจีรศิลป์  แนวสุข ลูกจ้างรายคาบ

165 นายโสภณ รังษา ลูกจ้างรายคาบ

166 นายพีระพงศ์  แก้วศิริ ลูกจ้างรายคาบ

167 นายวิชัย  แสนค า ลูกจ้างรายคาบ

168 นายยุทธภูมิ สีหาวงษ์ ลูกจ้างรายคาบ

169 นางสาวจินตภา  กันหา ลูกจ้างรายคาบ

170 นางสาวณิชากร ประกอบบัว ลูกจ้างรายคาบ

171 นางสาวศิริพรรณ กาลสุวรรณ ลูกจ้างรายคาบ

172 นายพิทวัส ผิวแก้ว ลูกจ้างรายคาบ



173 นางสาวอารีรัตน์  บุตรชาลี ลูกจ้างรายคาบ

174 นางสาวกัลยาณี  ดวงพิมาย ลูกจ้างรายคาบ

175 นางสาวดวงตา  สิงห์สุข ลูกจ้างรายคาบ

176 นางสาวรัตนาภรณ์  คะมุง ลูกจ้างรายคาบ

177 นางสาวเจนจิรา  เหมัง ลูกจ้างรายคาบ

178 นางสาวรัตติยากร เหง่าเฮียง ลูกจ้างรายคาบ

179 นางสาวเพชรไพลิน  โหม่งพุฒ ลูกจ้างรายคาบ

180 นางสาวศิลณี  อุระสนิท ลูกจ้างรายคาบ

181 นางสาวนริศรา พวกแก้ว ลูกจ้างรายคาบ

182 นายอนาวนิ  เนตรวงศ์ ลูกจ้างรายคาบ

183 นายเจษฎา  ฮุยเสนา ลูกจ้างรายคาบ

184 นางสาวนริสรา  อินกลอง ลูกจ้างรายคาบ

185 นางสาวสิรินยา  ยอดคีรี พนักงานพิมพ์

186 นางทองเล่ือน  พลพันธ์ แม่บ้าน

187 นางสมศรี   ชาภักดี แม่บ้าน

188 นางทองบ่อ  จันทะรด แม่บ้าน

189 นางเกษร  กาพบุดศรี แม่บ้าน

190 นางสุที  บุตรน้อย แม่บ้าน

191 นางสุมิตรา  จงเทพ แม่บ้าน

192 นางสาวอ้อยใจ สาระกุล แม่บ้าน

193 นางสาวค าปุน่  จ าปาบุรี แม่บ้าน

194 นางสาวกรรณิการ์  โวสงค์ แม่บ้าน

195 นายสมชาย  อิ่มนาง พนักงานรักษาความปลอดภัย

196 นายวิชัย  แสนค า พนักงานรักษาความปลอดภัย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. กิจกรรมการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
2. กิจกรรมการโรงทานปั่นน  าใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.กิจกรรมจิตอาสา  

 
 
4.กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ  

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  28  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

หัวข้อ : MOIT 19 : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
                        และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG   
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แนวทางการด าเนินกิจกรรมของขมรม STRONG 
- รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG 
- กิจกรรมการด าเนินงานของชมรม STRONG 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  28  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  28  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  28  มีนาคม  ๒๕๖5 
 

 


