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วัตถุประสงค์ของชมรม 
ข้อ ๑ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ข้อ ๒ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้างให้เห็นความสำคัญ 

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
ข้อ ๓ เพ่ือร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่โปร่งใส

ในการทำงาน 
ข้อ ๔  เพ่ือส่งเสริมการทำความดี การมีสำนึกในการให้ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 
ปรัชญา และแนวทางคิดของชมรม 
 
           ด้วยข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้าง  ได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรม Strong เพ่ือ
ความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อส่งเสริมให้ควรให้
เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งสมาชิกของชมรม 
มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกท่ีดีต่อหน้าที่เปิดเผยเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมีการสื่อสารการ
แสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่าง
ทั่วถึงเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่นมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยึดแนวทางตามพระราชดำริพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับ
ราชการตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มฯจะมีการจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพ่ือที่จะทำให้กลุ่มสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานของหน่วยงานของเราให้มีความโปร่งใสยิงขึ้น    
 

คณะกรรมการดำเนินการ 
๑. นายกมล  ตงศิริ   สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรพล  ศรีพรมษา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๓. นายเสกสรร  ถาบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๔. นางรัตนา  รัตนา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๕. นายวัชรินทร์  บุญรักษา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๖. นายพรศักดิ์  ฤาไกรศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๗. นางสาวกาญจนา  อาษาสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๘. นางสาวพัชนี  ศรีคลัง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
๙. นางสาวสร้อยทิพย์  แก้วมีสี นักวิชาการสาธารณปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๐. นางศิริอร  อุดมพัฒน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ 
๑๑. นายพงศกร  เกษเพชร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เลขานุการ  
๑๒. นางสาวสุรีภรณ์  แก้วคำแสน เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

สมาชิกชมรม 
สมาชิกประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง สังกัดสานักงาน 

สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 78 คน รายชื่อต่อไปนี้ 

1 นายกมล  ตงศิริ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 

2 นายสุรพล   ศรีพรมษา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 

3 นายเสกสรร   ถาบุตร นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ  

4 นางศิริอร  อุดมพัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   

5 น.ส.ธิดารัตน์  วงค์ศรีชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

6 นายพงศกร  เกษเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

7 น.ส.สุรภีรณ์   แก้วคำแสน เจ้าพนักงานธุรการ   

8 นายพงศกร  สุขสร้อย พนักงานบริการ 

9 นางอัญญาพร  เกษเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

10 นางสาวชุติมา   ฟ้าสนั่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

11 น.ส.บุษบา  คำยอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

12 น.ส.สาวิตร ี บวรรัมย ์ แพทย์แผนไทย 

13 นายสมัย ตาสว่าง พนักงานบริการ 

14 นางละออตา  ศรีพันธบุตร พนักงานบริการ 

15 นายพรศักดิ ์ ฤาไกรศรี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 

16 นางรุจิเรศ  ฤาไกรศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

17 นายจรัญ  นามวงษา จพ.ทันตสาธารสุขปฏิบัติงาน 

18 นางสาวปาหนัน  วระคันทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19 นางรัชนีกร   ธนกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20 นางสาวณัติญา  จันทร์มาลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21 น.ส.วภิาพร  ไชยวงค์คต แพทย์แผนไทย 

22 นางรัชนีกร   วงศ์สาย พนักงานบริการ 

23 นางสายสุดา  สมท้าว พนักงานบริการ 

24 นายวิษณุชัย  ไชยจันทร์ พนักงานบริการ 

25 นางรัตนา  พจนา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  ( ผอ.รพ.สต.) 

26 นางพิศมัย   ศรีพรมษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

27 น.ส.วิไลวรรณ  มนอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



28 น.ส.สุจิตรา  พันแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

29 น.ส.เบญจวรรณ  หันจางสิทธิ ์ แพทย์แผนไทย 

30 นางปราณี  จันทะโคตร พนักงานบริการ 

31 นางสาวดวงจันทร์  โมกสุวรรณ พนักงานบริการ 

32 น.ส.สร้อยทิพย์  แก้วมีสี นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

33 นส.ชยานุช บุตรเพ็ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 

34 น.ส.สมจิตร  กาประสิทธิ์ แพทย์แผนไทย 

35 นายมงคล  เพชรใจหาญ พนักงานบริการ 

36 น.ส.อุษาพร  อาษาสร้อย พนักงานบริการ 

37 นายเติมศักดิ ์ พวงพิลา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 

38 นายจิระศักดิ์  พลไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

39 นางวราภรณ์  ไพรสณฑ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

40 น.ส.ธญยธร  แฝงฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

41 นางสาวรัชดาพร  เพ็งพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

42 นส.สมใจ  สารธะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

43 นางสาวธีรดา  เจริญชัย แพทย์แผนไทย 

44 นายวิเชียร  คำควร พนักงานบริการ 

45 นางสาวสิริวิมล  ฤทธิธรรม พนักงานบริการ 

46 นางเมตตา  บุญสา พนักงานบริการ 

47 น.ส.เดือนเพ็ญ  แก้วคำสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

48 น.ส.กรวรรณ  เบ้าหล่อเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

49 น.ส.จริญญา  อยู่เมฆะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

50 น.ส.จุฑาภรณ์  ฤทธิธรรม พยาบาลวิชาชีพ 

51 น.ส.นาตยา วรรณการ แพทย์แผนไทย 

52 นางสาวพัชรา  วารีย์ ทันตสาธารณสุข 

53 น.ส.สภุาพร  สุขสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

54 นางเพียรใจ  ไชยทองดา พนักงานบริการ 

55 นายอัษาวุธ  ทัศมี พนักงานบริการ 

56 น.ส.กาญจนา  อาษาสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 

57 นางนุชนารถ  หอกคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 



58 น.ส.รุ่งทิวา  นรัฐกิจ พยาบาลวิชาชีพ 

59 นางสาวปรียาภรณ์  พุ่มกระจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

60 น.ส.ธณัชชา  เพ่ิมพร แพทย์แผนไทย 

61 น.ส.จิราภรณ์  ทองสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

62 นางโนวา  โคตรหลง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

63 นายสินธนาชัย  เหมะธุลิน พนักงานบริการ 

64 นายชัยณรงค ์ ศรีเชียงใหม่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

65 นางอุไรวรรณ   ถาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

66 นายรัตนชัย  คำไฮ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

67 น.ส.กรรณิกา  ฤทธิวงศ์จักร์ แพทย์แผนไทย 

68 นางประไพย์  อุทัยบาล พนักงานบริการ 

69 นายพิณ  จันทะเสน พนักงานบริการ 

70 นายวัชรินทร์  บุญรักษา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 

71 นางนิตยา  สมพินิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

72 นางสาวอัปษร  นาคะอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

73 นางสาวพิมชนก  เหล่าบัว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

74 นายวัชรินทร์  คิดโสดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

75 น.ส.สุพรรณี  ศรีประสาน แพทย์แผนไทย 

76 นายเทียนทอง  สุนทร พนักงานบริการ 

77 นางวณารัตน์  ผิวเหลือง พนักงานบริการ 

78 นางสาวภัคธดา  เบิกบานดี พนักงานบริการ 
 
 
 
 
 

                                                                                          (นายกมล  ตงศิริ) 
สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 


