
 
 

 
 

ชมรม STRONG โรงพยาบาลท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงให้
ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human 
Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร    
ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากร     
ในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้ และพร้อม
ช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลท่าชนะท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 

 

หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน   
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส    
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า            

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์

ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 
 6. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

กิจกรรมหลกั 
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม 
3. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน

ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
- การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ  
  เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ 
 พวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
- การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการ 
  จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็น   
  นายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของ  
  รัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 
- การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของ 
  ทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือ 
  ประโยชน์อื่นๆ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์ 
  จากข้อมูลเหล่านั้น 
- การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
 



 
 

 
 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  

คณะที่ปรึกษากลุ่ม 

๑.  นายกฤษนันท์  เหล่ายัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
๒.  นายสุราษฎร์   ทูโมสิก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๓.  นางมณฑา      คงรัสโร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะบริหารจัดการชมรม STRONG โรงพยาบาลท่าชนะ 
 

1. นางสาวณัชทพร  สมกิจ ทันตแพทย์ช านาญการ  
2. นางสาวดวงตา  บุญทวี เภสัชกรช านาญการ  
3. นางพิชญากร    อมรโชติปราการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
4. นางมณฑา       คงรัสโร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
5. นางสาวแววตา  เพ็งบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
6. นางวรรณี        แย้มโสพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
7. นางสาวชวนพิศ   สุขเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
8. นางสาวนทีกานต์  จรก าจัด เจ้าพนักงานธุรการ  
9. นางสาวอัญชลี  ปานเนื่อง เจ้าพนักงานธุรการ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ชมรม STRONG 
โรงพยาบาลท่าชนะ จงัหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิกลุ่ม                                 
 

         วันที่    
 

เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการชมรม STRONG โรงพยาบาลท่าชนะ 
 

  ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                          
ต าแหน่ง                                                 สังกัดหน่วยงาน     
ว./ด./ป.เกิด    อายุ  ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี          
หมู่ที ่            ซอย             ถนน    ต าบล    
อ าเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์          
โทร.(มือถือ)    E-mail    

  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ชมรม STRONG โรงพยาบาลท่าชนะ 

  ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 
หมายเหตุ   

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
ในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ชมรม STRONG 
โรงพยาบาลท่าชนะ จงัหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 
คุณสมบัต ิ:  

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ใน
สังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลท่าชนะ 
รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบประมาณ 63       
 ล าดับ            ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง   

    1  นายกฤษนันท์ เหล่ายัง  นายแพทย์ช านาญการ  
   2  นายอรรณพ เมธีพลกุล นายแพทย์ช านาญการ  
   3  น.ส.ภริตา บุญรักษา นายแพทย์ช านาญการ  
   4  น.ส.ศุทธิน ี ชวลิต  นายแพทย์ปฏิบัติการ   
   5  น.ส.นลินวรรณ ชลสงคราม แพทย์แผนไทย  
   6  น.ส.นิศาลักษณ์ รัตนะ  แพทย์แผนไทย  
   7  นางฐิติกา แพท่าเรือ พนักงานช่วยการพยาบาล  
   8  น.ส.วลัดี  ทับวัติ  แพทย์แผนไทย  
   9  น.ส.ปิยปาณ น้อยโนนทอง นักกายภาพบ าบัด  
   10  น.ส.วภิาพร แจ้งอักษร นักกายภาพบ าบัด  
   11  น.ส.พัชร ี ธรรมนารักษ์ นักกายภาพบ าบัด  
   12  น.ส.ณัชทพร สมกิจ  ทันตแพทย์ช านาญการ  
   13  น.ส.พัณนิดา ชูฤทธิ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
   14  นายณัฐเกษม สงัดสัพท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
   15  นางปาริชาติ ไพมณี  จพ. ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
   16  นางศิรประภา ชาญณรงค์ จพ. ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
   17  น.ส.จิรนันท ์ ชูแนม  จพ. ทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
   18  นางรัตน์ชนก ด่านศรีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   19  น.ส.ดวงตา บุญทวี  เภสัชกรช านาญการ  
   20  น.ส.ฐิติมา ศรีสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ  
   21  น.ส.ชิดชนก พริ้มขจีพงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ  
   22  น.ส.ณฐมน ฐิตะฐาน  เภสัชกรปฏิบัติการ  
   23  น.ส.สภุาวิณ ี คชสวัสดิ ์ เภสัชกรปฏิบัติการ  
   24  นายณรงศักดิ์ เพ็งหีต  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  
   25  น.ส.หทัยรัตน ์ เที่ยงสุข  จพ.เภสัชกรรม  
   26  น.ส.กาญจนาวดี ภักดีเรือง จพ.เภสัชกรรม  



 
 

 
 

   27  นายมงคล นวมสวัสดิ ์ พนักงานเภสัชกรรม  
   28  น.ส.สุนิษา ทองแท้  พนักงานเภสัชกรรม  
   29  น.ส.เรวด ี ยาวไทย  พนักงานเภสัชกรรม  
   30  น.ส.อภิชยา   ช่วยฤกษ์ จพ.เภสัชกรรม  
   31  นายสมศักดิ์ แพเดช  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

    32  น.ส.พิชญากร อมรโชติปราการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
   33  น.ส.จีราวรรณ กลางนุรักษ์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
   34  นายจิระชัย ศรีสัมฤทธิ์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
   35  นางชลีสา ก าราญศึก พนักงานประจ าห้องทดลอง 

    36  นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  
   37  นายสัจจพงษ์ พันธุ์ขาว  พนักงานบริการ   
   38  นางวรรณี แย้มโสพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   39  นางมณฑา คงรัสโร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   40  นางวาสนา ศรีวิศาล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   41  น.ส.แววตา เพ็งบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   42  น.ส.ชวนพิศ  สุขเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   43  นางกรรณิการ์ ปานณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   44  น.ส.มาเรียม โระอีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   45  นางกานดา อินทร์ท่าฉาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   46  น.ส.ปานฤด ี วรรณเต็ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   47  น.ส.พิมพ์พิชชา คงแทน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   48  น.ส.เนาวรัตน ์ อินทร์ท่าฉาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   49  น.ส.ฑิค าพร พรหมหิตาทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   50  นางจิณณพัต เพ็ชรตุ้น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   51  น.ส.ปาริชาต ิ พยัคฆรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   52  นางจันทนา จันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   53  นางอาภรณ์ แพน้อย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   54  น.ส.ศิริวรรณ รัศมี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   55  นางชญานิน แดงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   56  นางฤติมา สุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   57  นางจิราพร จันทร์ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   58  นางอุรา  บุญพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   59  น.ส.ปราณี พรหมประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   60  น.ส.วินิตา ปิยะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   61  น.ส.พิมพ์ เพ็งเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   62  น.ส.คนึงนุช อินทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   63  น.ส.นฤมล รอดทิม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   64  น.ส.อุมาพร   อินทร์เนื่อง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



 
 

 
 

   65  น.ส.โสภิตา มีพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   66  น.ส.กนกกาญจน์ ก่อสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   67  น.ส.จุไรรัตน ์ วุฒิระวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   68  น.ส.ปัทมา หิ้มทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   69  น.ส.บงกช ทองส่งแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   70  น.ส.จันทร์จิรา บุญนุ่ม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   71  น.ส.ปทิตตา บัวชุม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   72  น.ส.เกศวรา สุขพรมา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   73  น.ส.ดวงพร เงินสุข  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   74  น.ส.เบญจมาศ สุบรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
   75  น.ส.ธัญญาภรณ์  ชูจันทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   76  น.ส.ธนภรณ์ เขียวสม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   77  น.ส.จันทร์จิรา ทุ่มทวน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
   78  น.ส.เสาวลักษณ์ สุดี  นักวิชาการสาธารณสุข  
   79  น.ส.พัชร ี แดงงาม  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
   80  น.ส.ปรางค์แก้ว นิลอรุณ  จพ.สาธารณสุข                         
   81  น.ส.อารีรัตน์ รอดทองแก้ว จพ.สาธารณสุข                          
   82  น.ส.กฤติยา อัมพปานิก จพ.สาธารณสุข                          

    83  นางธฤษวรรณ สัญจร  พนักงานช่วยการพยาบาล  
   84  น.ส.บุญทิวาห ์ เชื้อบ่อคา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   85  น.ส.อมรรัตน์ อัมพปานิก พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   86  นางแก้วตา ธานีวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   87  น.ส.ศิริพร ศิริรัตน์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   88  นางอรอุมา นวลค า  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   89  นางธนัญญา พุ่งดี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   90  น.ส.โอศิริ เพ็งสวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   91  น.ส.รจนา บุษบรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   92  น.ส.วรรณนิศา หัสโส๊ะ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   93  น.ส.ดวงฤด ี สองมณี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   94  นางนันทพร มีแสง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   95  นายชุติพงษ์ สุวรรณบุตร พนักงานประจ าตึก  
   96  นายพนม รสมณี  พนักงานประจ าตึก  
   97  นายณัฐพล สิทธิภักด ี พนักงานประจ าตึก  
   98  นางพัทธนันท์ สมสร  พนักงานซักฟอก  
   99  นางสุเจตน์ รนิทร์สกุล พนักงานซักฟอก  
   100  น.ส.อัญชลียา ล าลีนวล  พนักงานซักฟอก  
   101  นางอัญชิษฐา ศรีเรียง  พนักงานบริการ  
   102  น.ส.สายัน กิจสวน  พนักงานบริการ  



 
 

 
 

   103  นางวาสนา ศรีทองกุล พนักงานบริการ  
   104  นางจินดา เจริญผล  พนักงานบริการ  
   105  นางยุพิน จันทร์ด า  พนักงานบริการ  
   106  น.ส.ธารารัตน ์ รอดรักษา พนักงานบริการ   
   107  น.ส.วลิาวัณย์ รักษภักดี นักโภชนาการ  
   108  นายสุราษฎร์ ทูโมสิก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

     109  นางโชตนากาญจน์ พรหมมาลี พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 
   110  น.ส.วิรงรอง จรัญรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   111  น.ส.ทิพย์เกษร ขุนเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
   112  นางชุติมา เชาวเลิศ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
   113  น.ส.ประนอม ปานกลาง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   114  น.ส.อรพรรณ ขุนอ าไพ  นักวิชาการสาธารณสุข  
   115  น.ส.ปิยพร แดงชนะ  นักวิชาการสาธารณสุข  
   116  นางเตือนจิตร พรานเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   117  นางจันทรา จิตตารมย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
   118  น.ส.นิภร พยัฆค์  เจ้าพนักงานธุรการ  
   119  น.ส.สิริพิมพ์ ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานธุรการ  
   120  น.ส.ณัฏฐนันท ์ ภัทรประดับวิทูร เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  
   121  นางนิสรา  ชะนางกลาง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  
   122  น.ส.สุมาลา จันทร์รักษ์ เจ้าพนักงานสถิติ  
   123  นายประเสริฐ สินประสงค์ พนักงานเก็บเอกสาร  
   124  นางสุภาภรณ์ เนตรเจริญ พนักงานเก็บเอกสาร  
   125  น.ส.ยุพิน ม่วงหีต  พนักงานเก็บเอกสาร  
   126  น.ส.เกษร สินประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   127  นายธีรวัฒน ์ สุวรรณ  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
   128  น.ส.อมรรัตน์ จีนเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
   129  น.ส.สภุาภรณ์  ขาวจีน  นักวิชาการเงินและบัญชี  
   130  น.ส.ฐิติมา ชัยพัฒน์  นักวิชาการเงินและบัญชี  
   131  น.ส.ดาราพร สันหลี  เจ้าพนักงานพัสดุ  
   132  นางศิริรักษ์ แพน้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
   133  นางศิริขวัญ สุวรรณ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
   134  น.ส.นทีกานต์ จรก าจัด  เจ้าพนักงานธุรการ  
   135  นายภูวดล ไสหยิด  พนักงานบริการ  
   136  นายจรัญ ยาวไทย  พนักงานบริการ  
   137  นายอติวัฒน์ คงรัสโร  พนักงานบริการ  
   138  นายเลิศชัย โชติรัตน ์ พนักงานบริการ  
   139  นายมาโนชญ์ สรทอง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
   140  นายเทอดศักดิ์ ปานน้อย พนักงานเปล  



 
 

 
 

   141  นายยงยุทธ เล็กน้อย  พนักงานเปล  
   142  นายพิสิทธิ์ ประทุมทอง พนักงานเปล  
   143  นายไพโรจน์ ศรีฤทธิ์  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน  
   144  นางชลภัสสรณ ์ ณ นคร  จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
   145  นายเชาว์ อินทร์หนองทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
   146  นายสุรศักดิ์ พุ่มขจร  พนักงานรักษาความปลอดภัย  
   147  น.ส.รัตนา คงแง่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   148  น.ส.นันทพร  ปลื้มสุทธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   149  น.ส.มัณฑนา ทองหีต  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   150  นางสุดารัตน์   แก้วกาษร พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   151  น.ส.วันวิสา วิเชียรครุฑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   152  น.ส.สวุัลด ี ศรีเจริญ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   153  น.ส.วรินดา หรูนหีม  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   154  น.ส.ธัญญารัตน ์ อักษรสม พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
   155  นายเศรษฐพงษ์ หนูขาว  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน  
   156  นายเอกชัย ชัยกล้า  ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
   157  น.ส.ภัทราวรรณ ตะมัง  นักเทคนิคการแพทย์  
   158  น.ส.นฤมล ชวนประสิทธิ์ พนักงานประจ าห้องทดลอง  
   159  นางจันทิมา แก้วกาษร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    

    160  น.ส.อัญชล ี ปานเนื่อง เจ้าพนักงานธุรการ  
   161  น.ส.พิชญ์สิน ี เนติธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุข  
   162  น.ส.จุฑามาศ เพ็งสวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
   163  นายพิษณุ เพ็งสวัสดิ์ พนักงานเปล  
   164  น.ส.เสาวณีย์  เลาหะสราญ เจ้าพนักงานพัสดุ  
   165  นายสิทธิชัย สิทธิภักด ี พนักงานเปล  
   166  นายคเณ ยาวไทย  พนักงานบริการ(เก็บขยะ)  
   167  น.ส.กนกวรรณ แพเดช  พนักงานซักฟอก  
   168  น.ส.สุนีพร ช านาญกร พนักงานบริการ 
   169  น.ส.วารุณ ี ประสานทอง พนักงาบริการ(ท าความสะอาด)  
   170  น.ส.ณาตยา กระวินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
      
      
      
 

 
 
 
 



 
 

 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรม STRONG 
โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวแทนชมรม STRONG 
โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นทุจริต 12 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

 


