
ชมรม STRONG ต่อต้านทุจริตเพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส่องดาว 

……………………………………. 

วัตถุประสงค์ของชมรม 

 ๑.เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึน  

๒.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างให้เห็นความส าคัญและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  

๓.เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความไม่โปร่งใสในการท างาน  

๔.เพื่อส่งเสริมการท าความดี การมีส านึกในการให้และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามหลัก ปฏิบัติ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้าน ความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และการตื่นรู้  

หลักปรัชญาและแนวคิดของชมรม 

  ด้วยข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ได้จัดต้ังชมรม STRONG เพื่อต่อต้านการทุจริต 
และเพื่อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็น 
หลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่าง 
ยั่งยืน (S) ซึ่งสมาชิกของชมรมมีหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (T) มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและ  
ประเทศ (R ) มุ่งพัฒนาและปรับเปล่ียนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความ 
โปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนอย่างไม่ย่อท้อ (O) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน า 
ความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบท่ีมีต่อ  
ตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง 
ความอายไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (N ) 
มีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพื้นฐานของจิตพอเพียงต่อต้าน ทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้
ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง (G)  

คณะกรรมการบริหารชมรม 

       ๑. นางละมัย         หลักทอง  ประธานกรรมการ 

       2. นายทวนทอง     รสดี               รองประธานกรรมการ 

       3. นางประไพศรี     ไชยพงศ์  กรรมการ 



       4. นายสันติ           ศรีนุกูล  กรรมการ 

       5. นายพัฒนาวุฒิ     เรืองสวัสด์ิ  กรรมการ 

       6. นางสาววรรณวิษา    ไชยสุทัศน์ กรรมการ 

       7. นายอนุทิน           ค าชมภู  กรรมการและเลขานุการ 

สมาชิกชมรม 

       สมาชิกประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้าง  สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอส่องดาวจ านวน ๔5 คน  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางละมัย         หลักทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ. 

2 นายทวนทอง     รสดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ. 

3 นายอนุทิน        ค าชมภู เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ. 

4 นายสุพจน์        หลักทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ. 

5 นายบุญไทย      พรหมโสภา เจ้าหน้าท่ีธุรการ สนง.สสอ. 

6 นายนพพร        มูลสาร นักวิชาการสาธารณสุข สนง.สสอ. 

7 นางสาวรัตนภรณ์  ราชวงเวียน พนักงานบริการ สนง.สสอ. 

8 นายพัฒนาวฒุิ     เรืองสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านหนองแวง 

9 นางพิยะดา         เรืองสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. บ้านหนองแวง 

10 นางสาวสุกัญญา    สมสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหนองแวง 

11 นางสาวนุชจรี       มลศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหนองแวง 

12 นายวีระยุทธ์        พลสวัสด์ิ แพทย์แผนไทย รพ.สต. บ้านหนองแวง 

13 นางชุมแพร          แก้วศิริ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. บ้านหนองแวง 

14 นางวงค์เพชร        ตามประสี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. บ้านหนองแวง 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

15 นางสาวจีระวรรณ  บุตรตัดสิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รพ.สต. บ้านหนองแวง 

16 นางสาวจีราพร     ศรีมีชัย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ท่าศิลา 

17 นางมารศรี          ราชบัณดิษ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. ท่าศิลา 

18 นางสาวกิตติยาภรณ์  คิดอ่าน แพทย์แผนไทย รพ.สต. ท่าศิลา 

19 นายชาตรี           โคตรธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ท่าศิลา 

20 นางสาวพรนภา     โจมแพง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ท่าศิลา 

21 นางสาวเดือนนภา  อินภูษา ผู้ช่วยทันตกรรม รพ.สต. ท่าศิลา 

22 นางสาวอรทัย       ค ามั่น นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. ท่าศิลา 

23 นางสาวมาริสา      กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. ท่าศิลา 

24 นางประไพศรี       ไชยพงศ์ ผอ.รพ.สต.ท่าศิลา รพ.สต. ท่าศิลา 

25 นายสิทธิชัย          อินภูษา พนักงานบริการ รพ.สต. ท่าศิลา 

26 นางสาววรรณวิษา   ไชยพงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านชับชนะ รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

27 นางสาวกรวิกา       เพียภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

28 นายพันณรงค์       บานนาคม นักวิชาการสาธาณณสุข รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

29 นายนันท์             สีนนตรี พนักงานขับรถ รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

30 นางสาวกุหลาบ     หอมสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

31 นางจรรยง           กุลาศสตร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

32 นางสาวสุภัชชา จันทร์ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

33 นายภาสกร          ผ่องกมล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. บ้านชัยชนะ 

34 นายสันติ            ศรีนุกูล ผอ.รพ.สต.วัฒนา รพ.สต. วัฒนา 

35 นางสาวสุริวรรณ   สุวรรณมาลี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. วัฒนา 

36 นางสาวมนัญญา   ดอกไม้ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. วัฒนา 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

37 นางสาวเพ็ญนภา  หงษ์สาพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. วัฒนา 

38 นางสาวณัฐกมล    หลักทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. วัฒนา 

39 นางหนูพร      หันจางสิทธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต. วัฒนา 

40 นางสาวสร้อยสุรีย์  นมนวน    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. วัฒนา 

41 นางสาวอรสา    ภูขมัง แพทย์แผนไทย รพ.สต. วัฒนา 

42 นางเข็มพร      แสนธิสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต. วัฒนา 

43 นางพะยอม    ชิตเอก พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม รพ.สต. วัฒนา 

44 นายรังสรรค์    ศิริวงค์ขันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต. วัฒนา 

45 นายพงษ์ศักดิ์   แสนภักดี พนักงานบริการ รพ.สต. วัฒนา 

 

 

 


