
                                                                                                                                                                                

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
………………………………………………………… 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –      
พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องการปรับฐานคิดทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ส่งเสริมให้มี
ระบบกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เครื่องมือต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ดังนั้น หากยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น ซึ่ง
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้พ้ืนฐานความเข้าใจว่า คนไทยทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแล
รักษาผลประโยชน์ของชาติ และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส 
เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้นทุจริตให้เกิดขึ้น 

ภารกิจ   
 โครงการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งหวังที่จะรณรงค์สร้างความเข้าใจและปลูก

จิตส านึกให้บุคลากรให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญในการปฏิรูประบบบริการ
แก่ประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนางานต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมี

จิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
๓. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชน

ทั่วไป 
๔. เพ่ือปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตส านึกไม่

ทนต่อการทุจริต 
๕. เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
๖. เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา

ความโปร่งใส 
 
 
 

๒./เป้าหมาย... 
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เป้าหมาย 
  ๑. สร้างจิตส านึกร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวทางร่วมเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้าน
การทุจริต 
  ๒. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั 
  ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ การด าเนินการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานราชการ  

กิจกรรมและแนวทางการด าเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ   
๓. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพ่ือจัดท าระเบียบและแนวทางขับเคลื่อนชมรมฯให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  
๔. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมชมรมท้ังระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๖. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมประสานการ

ท างานของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับจังหวัด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤต ิ    มิชอบ 
๒. หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ลดปัญหาการร้องเรียน หรือการ

ฟ้องร้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการด าเนินการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีเมือง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ประธานกรรมการ 
2.  น.ส.พิมผกา ตาบุญ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางปราณสมร ปิ่นดอกไม้  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์ ทรายเงิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
5. น.ส.ทรงศรี  สถิตย์พนาไพร  นักวิชาการเงินและบัญชี                กรรมการ 
6. น.ส.รัญน์ชญา พิมานเชวง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                     กรรมการ 
7. น.ส.กฤติกา  เย็นสุหัส    เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
8. นายกองทัพ  บงกชวิจิตรรุ่ง    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
9. นางมยุรี บ ารุงพนัส    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
10. นายพงค์กฤษณ์ ปวงค าคง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
11. นายพีระพล พรจงมั่น    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
12. นายจ ารสั  ปัญญาคม    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
13. นายพิชญดล เผือกพาค า    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
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14. นายมนูญ ไพรพนาพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
15. นายพนม แดนชมไพรวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
16. นายกระจ่าง เมืองงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ 
17. นางอโนทัย  บัวละวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
18. นางลักขณาพร  โทวรรธนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
19. นางริกา  พรรษาเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ 
20. นางน้ าเพชร  ค าแหลง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขานุการ 
 
รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
๑. นายบุญจิตร  วนาโชต ิ เจ้าพนักวิชาการสาธารณสุขช านาญงาน 
๒. น.ส.สระแก้ว  ยืนยงกระสินธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. น.ส.ธัญญาลักษณ์ สุวงษา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔. นางนิตยา  หม่องเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๕. น.ส.จันทร์พร คีรีศรีสกุล  ผู้ช่วยข้างเก้าอ้ีทันตกรรม 
๖. น.ส.เกศิณี   กองกาญจนานันท์  พนักงานท าความสะอาด 
๗. นายสุรสิทธิ์ พานทอง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๘. นางอังศุมาลย์ ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นางอรทัย ขยันกิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐. นางพะยอมลักษณ์  ตาค า  พนักงานท าความสะอาด 
๑๑. น.ส.พัชราภรณ์   ไชยสูตร  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๒. น.ส.รัชน ีไผทเสริมบุญ  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๓. นายสุขสันต์  กุศลเกียงกมล  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑๔. นายชาติชาย ธรรมการธุวคีรี  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑๕. นางทัศนีพร  สมค าดี คนสวน 
๑๖. นายนพคุณ  ชวอรุณศรีโสภา พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑๗. นายชลวิทย์  คลังพานิช  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑๘. นายณัฐวุฒิ  ไชยวงค์ดี  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๑๙. น.ส.ชไมพร  เงินรุ่งระวี พนักงานช่วยการพยาบาล 
๒๐. นางวันเพ็ญ  ค ามงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๑. ว่าที่ร้อยตรีอติภพ ขวัญค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๒. น.ส.เมทินี พรหมก๋า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๓. นายตรัณดิกร แก้วมลู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๔. นางลมัย จันตา พนักงานท าความสะอาด 
๒๕. นางสายัณห์  สิทธิพงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
๒๖. นายสุพรรณ มะขาม คนสวน 
๒๗. น.ส.นภาพร นาคมิตร ผู้ช่วยข้างเก้าอ้ีทันตกรรม 
๒๘. นางสายฝน ทาแกง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๙. นายศักดา หทัยทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๓๐. นายธณพงษ์ น่านกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
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๓๑. น.ส.ยุพา จันตา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
๓๒. น.ส.สุดาวัลย ์จินดาวงศ์ พนักงานท าความสะอาด 
๓๓. นายพาเด วรมงคลศรี คนสวน 
๓๔. น.ส.สชุาวดี นอบน้อมไพร ผู้ช่วยข้างเก้าอ้ีทันตกรรม 
๓๕. นายบุญเทียน สาลิกานนท์ พนักงานช่วยการพยาบาล 
๓๖. น.ส.เกษณี  ไพรสูงส่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 
๓๗. นายเสวก สันตินามชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๓๘. น.ส.ปทุมพร สิทธิพงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๓๙. น.ส.พรธีรา อิทธิสิริศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๐. น.ส.รักษ์สุดา ค ามาลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๔๑. น.ส.อรจิรา สืบสกุลพรหม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
๔๒. นางศรีวรรณ  ผยองเดช ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๔๓. น.ส.ณัฐภรณ์ พะยอมดง พนักงานท าความสะอาด 
๔๔. น.ส.รุ่งทิพย์ อัศดงแดนไพร ผู้ช่วยข้างเก้าอ้ีทันตกรรม 
๔๕. นายสุพจน์  แก้วสุภาพงศ์ คนสวน 
๔๖. นายกิตติ ค าใสสุวรรณ พนักงานช่วยการพยาบาล 
๔๗. นางวันเพ็ญ นันฝั้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๘. น.ส.วิจิตรา เก่งค้าขาย นักวิชาการสาธารณสุข 
๔๙. นางวรรณา  -  พนักงานท าความสะอาด 
๕๐. นางแพเช ก้องคุณเดช  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๕๑. นายบุญช่วย  วงค์ปางค า  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๕๒. น.ส.ชลิตา ศรีอมรมาลี นักวิชาการสาธารณสุข 
๕๓. นายภานุพงศ์ เกษมวิวัฒน์ พนักงานท าความสะอาด 
๕๔. นางเปล่า มาลากุลค า ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๕๕. น.ส.พัชรี เชวงกิจไพรศาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕๖. นางเกษมาลา ศิลปะไพรวรรณ คนงาน  
๕๗. นางเด่นนภา ผาติลาภสกุล พนักงานท าความสะอาด 
๕๘. นายบุญลือ พุทธานุเสกสรร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๕๙. นางสุดา ประสมสงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖๐. นายสมใจ แตะต้อย คนสวน 
๖๑. น.ส.ยุพิน ปัญญาธีรเลิศ พนักงานท าความสะอาด 
๖๒. น.ส.รพีพรรณ เครือชุย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
๖๓. นางอัมพา กิ่งแก้วเพชร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๖๔. น.ส.กรกมล ธาราวนาพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
๖๕. น.ส.วนิดา  บชูาปกรณ์กุศล นักวิชาการสาธารณสุข 
๖๖. นางสินใจ กวางทู พนักงานช่วยการพยาบาล 
๖๗. นายพลชัย ผาติรัตน์สิริกุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๖๘. น.ส.หฤทัย วงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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๖๙. นางยุพิน สุเนตรวัชรชัย พนักงานท าความสะอาด 
๗๐. นายบุตร ขจัดอธรรม  คนสวน 
๗๑. น.ส.จันทนา นันต๊ะค า นักวิชาการสาธารณสุข 
๗๒. น.ส.สุมาลี โกมลโรจน์รัศมี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๗๓. น.ส.จันทร์จีรา เทิดพนาไพร  นักวิชาการสาธารณสุข 
๗๔. นายเอกพงษ์  สุพิทักษ์สุข พนักงานช่วยการพยาบาล 
๗๕. นายรัฐพงษ์ เมืองงาม  พนักงานช่วยการพยาบาล 
๗๖. นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๗๗. นางชมพู มงคลเจริญฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๗๘. นางวิไล วชิรธานร่มเย็น  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๗๙. นายพยุง  ยงสกุลนวลศรี  พนักงานท าความสะอาด 
๘๐. น.ส. เสาวลักษณ์ ษมาชัยเรืองฤทธิ์  พนักงานช่วยการพยาบาล 
86. นายประสาตร์ โกมุท พนักงานท าความสะอาด   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

 

 

 

                     (นายด ารงค์  นันยบุตร) 
                  สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
 

 

   
 

 


