
 

 

  

ชมรม STRONG จติพอเพียงตานทุจริต 
………………………………………………………… 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. 
๒๕๖๔) ไดกำหนดยุทธศาสตรสรางสังคมไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องการปรับฐานคิดทุกชวงวัย 
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเครื่องมือ
ตานทุจริต สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  

ดังนั้น หากยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรับความรวมมือ
รวมใจจากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวตอการทุจริตมากขึ้น ซึ่ง
ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนภายใตพื้นฐานความเขาใจวา คนไทยทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบดูแล
รักษาผลประโยชนของชาติ และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการสรางความโปรงใส 
เพื่อสรางฐานคิดจิตพอเพียงตนทุจริตใหเกิดขึ้น 

ภารกิจ   

 โครงการชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต มุงหวังที่จะรณรงคสรางความเขาใจและปลูก
จิตสำนึกใหบุคลากรใหความสำคัญตอการแกปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ซึ่งถือเปนภารกิจสำคัญในการปฏิรูประบบบริการ
แกประชาชน รวมมือรวมใจกันในการพัฒนางานตางๆ ของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินงานโรงพยาบาลสบเมย 
มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต 
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมตอตานการทุจริต รวมทั้งมี

จิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใชจริยธรรม เพื่อปองกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ 
๒. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
๓. เพื่อปลูกฝง STRONG จิตพอเพียง ตานทุจริต แกเจาหนาที่ในหนวยงานและประชาชน

ทั่วไป 
๔. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ปลูกจิตสำนึกไม

ทนตอการทุจริต 
๕. เพื่อดำเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริตของหนวยงาน 
๖. เพื่อสะทอนความคิดริเริ่มของกลุม เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนา

ความโปรงใส 
 

 
๒./เปาหมาย... 

 
 
 
 
 



-๒- 
 
เปาหมาย 
  ๑. สรางจิตสำนึกรวมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวทางรวมเครือขายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความโปรงใสและการตอตาน
การทุจริต 
  ๒. เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุน ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 
  ๓. เปนแหลงเรียนรู เผยแพร การดำเนินการตอตานการทุจริตในหนวยงานราชการ  

กิจกรรมและแนวทางการดำเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการตอบุคลากรในหนวยงาน 
๒. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ   
๓. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพื่อจัดทำระเบียบและแนวทางขับเคลื่อนชมรมฯใหบรรลุ

วัตถุประสงค  
๔. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรมทั้งระดับจังหวัด และระดับหนวยงาน กลุมงาน 
๕. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อการคุณธรรม ความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 
๖. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเชื่อมประสานการ

ทำงานของเครอืขายตอตานการทุจริตทั้งในระดับอำเภอ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตและ

ประพฤต ิ    มิชอบ 
๒. หนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ลดปญหาการรองเรียน หรือการ

ฟองรองทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
๓. เปนหนวยงานตนแบบคุณธรรม ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต 

 
คณะกรรมการดำเนินการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต โรงพยาบาลสบเมย 

1.นายจักรี  คมสาคร    ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย  ประธานกรรมการ 
 2.นายอรรจ  สุขเสริฐ  หัวหนากลุมงานทันตกรรม  รองประธานกรรมการ 
 3.นายเจษฎา  ทองนพคุณ หัวหนากลุมการพยาบาล   กรรมการ 
 4.นายอาทิตย  จิรพงศธรกุล หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม  กรรมการ 
 5.นางอนงค  แปงมูล   หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน    กรรมการ 
 6.นางเอี่ยม  สุวรรณสังข  หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย   กรรมการ 

7.นางศุภาพิชญ ตาคำ   หัวหนางานการพยาบาล ER   กรรมการ 
8.นายสมชาติ  ชุมนุมอาสา  หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา   กรรมการ 
9.นางจรัสศรี  วิศวกลกาล  หัวหนากลุมงานบริการดานปฐมภูมิฯ กรรมการ 
10.นางศรุตยา  กาญจนะอังกูร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
11.น.ส.เสาวลักษณ กันทะเนตร หัวหนางานแพทยแผนไทย   กรรมการ 
12.นางสายสุนีย กุลศิริ   หัวหนางานการพยาบาลผูคลอด   กรรมการ 
13.นายสมพงษ ลุงบุตร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ   กรรมการ 
14.นางวาสนา วงศมิตร  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

 



 
รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต โรงพยาบาลสบเมย 

 
๑. นายจักรี  คมสาคร   ตำแหนงนายแพทยชำนาญการพิเศษ 
๒. นายอรรจน   สุขเสริฐ ตำแหนงทันแพทยชำนาญการพิเศษ 
๓. นายปวีณ จันทนผา ตำแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ 
๔. นายอาทิตย จิรพงศธรกุล ตำแหนงเภสัชกรมชำนาญการ 
๕. นายเจษฎา ทองนพคุณ ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
๖. นางอนงค แปงมูล ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๗. นางสายสุนีย กุลศิริ ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘. นายจงศักดิ์   อินตา ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙. นางสาวอัมพวรรณ     เยสุวรรณ ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นางศุภาพิชญ   ตาคำ ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๑. นางจรัสศร ี วิศวกลกาล ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๒. นางสาวยศยา   จุฬารักษ ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๓. นางวัชราภรณ ชุมภูบาง ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๔. นางสาวอังสุมาลี สุวรรณเลิศ ตำแหนงนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
๑๕. นายสมชาติ ชุมนุมอาสา ตำแหนงนักรังสีการแพทยปฏิบัติการ 
๑๖. นางวาสนา วงศมิตร ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๗. นางรัชนี ภัทรพิพัฒนกานต ตำแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๘. นางพรพรรณ       ศิริพงษ    ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
๑๙. นายสมบัต ิ ผดุงกิจ ตำแหนงพนักงานขับรถยนต 
๒๐. นายวสันต จันละ ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๒๑. นางสิริกาย ชัยยา ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๒๒. นางปณชา วงศคีรีสกุล ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๒๓. นางอรทัย พรหมใจดี ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ 
๒๔. นายจินโย หนอมาลา ตำแหนงนายชางเทคนิค 
๒๕. นางสาวนภัสวรรณ     รัตน ี ตำแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี 
๒๖. นางแสงระวี ตะวังทัน ตำแหนงพนักงานซักฟอก 
๒๗. นางสายพิณ คำภีระ ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ 
๒๘. นายวันชัย ศรีวนามีลาภ ตำแหนงพนักงานเปล 
๒๙. นายวิฑูรย  แสนคำ ตำแหนงพนักงานขับรถยนต 
๓๐. นางเสาวลักษณ อินสุขิน ตำแหนงแพทยแผนไทย 
๓๑. นายกฤษฏา ชุมภูบาง ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๒. นางภารดี  พรพนาสกุลทอง ตำแหนงพนักงานประจำตึก 
๓๓. นางสาวสายทิพย   ราศ ี ตำแหนงเจาพนักงานพัสดุ 
๓๔. นางสาวสุภาภรณ   พุทธรัตน ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ 
๓๕. นายบุญมา โชติสกุล ตำแหนงนักกายภาพบำบัด 
๓๖. นายพงศวัฒน สมแกว ตำแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
๓๗. นายณัฐพงศ รักษา ตำแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย 
๓๘. นางสาวเบญจพร  บัวกลา ตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๓๙. นางสาวสุดารัตน  ศิร ิ ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
๔๐. นางสาววราภรณ        สุระ ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 



๔๑. นายอำนาจ            แกวมณี        ตำแหนง พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค 
๔๒. นางสาวจุฑารัตน     แกวมณี           ตำแหนงผูชวยเหลือคนไข 
๔๓. นางสาวสุภัทรษร     อภิวงศพนา      ตำแหนงผูชวยเหลือคนไข 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่    1   พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

                                    

 

        (นางวาสนา  วงศมิตร) 

  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 

   
 

                                                            (นายจักรี  คมสาคร) 
                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย  


