
 

 

  

ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจรติ 
………………………………………………………… 

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

ดังนั้น หากยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรับความรวมมือ
รวมใจจากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความต่ืนตัวตอการทุจริตมากข้ึน ซึ่ง
ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนภายใตพื้นฐานความเขาใจวา คนไทยทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบดูแล
รักษาผลประโยชนของชาติ และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการสรางความโปรงใส 
เพื่อสรางฐานคิดจิตพอเพียงตนทุจริตใหเกิดข้ึน 

ภารกิจ   

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

วัตถุประสงคของการจัดต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต 
๑. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมตอตานการทุจริต รวมท้ังมี

จิตสํานึก ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีในการใชจริยธรรม เพื่อปองกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ 
๒. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
๓. เพื่อปลูกฝง STRONG จิตพอเพียง ตานทุจริต แกเจาหนาท่ีในหนวยงานและประชาชน

ท่ัวไป 
๔. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ปลูกจิตสํานึกไม

ทนตอการทุจริต 
๕. เพื่อดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริตของหนวยงาน 
๖. เพื่อสะทอนความคิดริเริ่มของกลุม เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนา

ความโปรงใส 
 

 
๒./เปาหมาย... 

 
 
 
 
 



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

กิจกรรมและแนวทางการดําเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานช้ีแจงโครงการตอบุคลากรในหนวยงาน 
๒. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชมรมฯ   
๓. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพื่อจัดทําระเบียบและแนวทางขับเคล่ือนชมรมฯใหบรรลุ

วัตถุประสงค  
๔. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมชมรมท้ังระดับจังหวัด และระดับหนวยงาน กลุมงาน 
๕. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อการคุณธรรม ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 
๖. จัดระบบส่ือสารสาธารณะ ส่ือสารสังคม เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมประสานการ

ทํางานของเครือขายตอตานการทุจริตท้ังในระดับอําเภอ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. บุคลากรและประชาชนท่ัวไป มีทัศนคติ และจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติ     มิชอบ 
๒. หนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ลดปญหาการรองเรียน หรือการ

ฟองรองท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
๓. เปนหนวยงานตนแบบคุณธรรม ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต 

 
คณะกรรมการดําเนินการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต โรงพยาบาลสบเมย 

1.นายพิทยา   หลาวงค     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.นางศรุตยา  กาญจนะอังกูร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
10.น.ส.เสาวลักษณ กันทะเนตร หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทย   กรรมการ 
11.นางสายสุนีย กุลศิริ   หัวหนางานการพยาบาลผูคลอด  กรรมการ 
12.นายเจษฎา  ตอนรับ  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 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. นายจงศักด์ิ   อินตา ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๙. นางสาวอัมพวรรณ     เยสุวรรณ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๑๐. นางศุภาพิชญ   ตาคํา ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๑๑. นางสาวยศยา   จุฬารักษ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๑๒. นางวัชราภรณ ชุมภูบาง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๑๓. นางสาวอังสุมาลี สุวรรณเลิศ ตําแหนงนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
๑๔. นายสมชาติ ชุมนุมอาสา ตําแหนงนักรังสีการแพทยปฏิบัติการ 
๑๕. นายเจษฎา       ตอนรับ ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๖. นางรัชน ี ภัทรพิพัฒนกานต ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏบัิติงาน 
๑๗. นางพรพรรณ       ศิริพงษ    ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๑๘. นายสมบัติ ผดุงกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
๑๙. นายวสันต จันละ ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๒๐. นางสิริกาย ชัยยา ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๒๑. นางปณชา วงศคีรีสกุล ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๒๒. นางอรทัย พรหมใจดี ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 
๒๓. นายจินโย หนอมาลา ตําแหนงนายชางเทคนิค 
๒๔. นางสาวนภัสวรรณ     รัตนี  ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี 
๒๕. นางแสงระว ี ตะวังทัน ตําแหนงพนักงานซักฟอก 
๒๖. นางสายพิณ คําภีระ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
๒๗. นายวันชัย ศรีวนามีลาภ ตําแหนงพนักงานเปล 
๒๘. นายวิฑูรย  แสนคํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
๒๙. นางเสาวลักษณ อินสุขิน ตําแหนงแพทยแผนไทย 
๓๐. นายกฤษฏา ชุมภูบาง ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๑. นางภารดี  พรพนาสกุลทอง ตําแหนงพนักงานประจําตึก 
๓๒. นางสาวสายทิพย   ราศี ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 
๓๓. นายบุญมา โชติสกุล ตําแหนงนักกายภาพบําบัด 
๓๔. นายพงศวัฒน สมแกว ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
๓๕. นายณัฐพงศ รักษา ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย 
๓๖. นางสาวเบญจพร  บัวกลา ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
๓๗. นางสาวสุดารัตน  ศิริ  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
๓๘. นางสาววราภรณ        แปงมูล ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๙. นายอํานาจ            แกวมณี        ตําแหนง พนักงานการแพทยและรงัสีเทคนิค 
๔๐. นางสาวจุฑารัตน     แกวมณี           ตําแหนงผูชวยเหลือคนไข 
๔๑. นางสาวสุภัทรษร     อภิวงศพนา      ตําแหนงผูชวยเหลือคนไข 



 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

(นายเจษฎา  ตอนรับ) 
   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

 

   (นายพิทยา   หลาวงค) 

          ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 


