
 
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

สานักงานสาธารณสุขอ าเออสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ภาพอนาคตประชาชนและ
สังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ของสังคมไทย
ในการไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสาร และตระหนัก
ถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตบรรลุผลได้จริง ภาคประชาชนต้องให้
ความส าคัญอย่างแท้จริง กับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น  

 
การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ต่อต้านการทุจริต  

S= Sufficient การน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทางานและดาเนินชีวิต  
T= Transparent การปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
R= Realize การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
O= Onward การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต  
N= Knowledge การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต  
G= Generosity การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริตธรรมและพอเพียง  

 
วัตถุประสงค์ชมรม STRONG  

เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการเสริมสร้างบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการ
ทุจริตด้วย กรอบ STRONG โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ  

๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และประชาชนอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสา
นึกความละอายใจในการทาทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๔. เพ่ือยกระดับการรับรู้การการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  

 
แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG  

๑. สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) และสุขศาลาพระราชทาน 
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๒. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตให้กับหน่วยงาน
ราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  

๓. ด าเนินตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช.  
 
เป้าหมายชมรม STRONG  

๑ .เจ้าหน้าที่/ประชาชน มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชาติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมทั้ง ๔ เรื่อง วินัย/พอเพียง/สุจริต/จิตอาสา  

๒. องคก์รได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมจริยธรรม  
 
คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง คือ  

๑. พอเพียง เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะนาไปสู่คุณธรรมอ่ืนๆ  มีความ
หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มี
ความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษา
ค าพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นเสมอ  

๒. วินัย เพ่ือเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง  เคารพกติกาการอยู่
ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า 
วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัยในตนเอง และ
วินัยเพ่ือส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุกคาแนะน า หรือค าติ
ชม และน าความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข  

๓. สุจริต เพ่ือแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น 
ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคม
เห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เด็ก 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม  

๔. จิตอาสา เพ่ือให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ 
ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทร ต่อ
คนร่วมสังคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 

คณะกรรมการด าเนินการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 

๑. นายก าธร  อภิวงค ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  ประธานกรรมการ  
๒. นายภูวดล  พัสกาลปักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ  
๓. นายเจริญพร  พินปยา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ  
๔. นายอรรควัชร์  รัตนวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ  
5. นายไสว  จีนาค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 
6. นายวีรเดช  กุหลาบพนา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
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7. นางณิชานันท์  บุญมาด า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
8. นายทนง  งอกงาม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
9. นายอัสชล  บุญมาด า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
10. นางสาวธีรกุล  ทองประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการและเลขานุการ  

 
รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1. นายชัยพร  สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       สสอ.สบเมย 
2. นางสาวณภัทร  แก้วเขียว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.สบเมย 
3. นางสาวพรรณปพร  ก้อนมณี นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา)        สสอ.สบเมย 
4. นางมะลิวัลย์  บัวโอฬาร พนักงานท าความสะอาด สสอ.สบเมย 
5. นายสถาพร  ศิริพงษ์ พนักงานขับรถ สสอ.สบเมย 
6. นางสาวนภาพร  ประพาสไพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ทันตฯ) รพ.สต.เลโค๊ะ 
7. นางสาวนฤมล  ไพรสูงส่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.เลโค๊ะ 
8. นายปัญญา  สุดแดนไพร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.เลโค๊ะ 
9. นางมะลิวัลย์  ก าพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.เลโค๊ะ 
10. นางนิภาพร  คีรีเขตสงบ พนักงานท าความสะอาด รพ.สต.เลโค๊ะ 
11. นายสุดี  ศรีพันธ์วนา พนักงานธุรการ รพ.สต.เลโค๊ะ 
12. นางจารุวรรณ  ชูจันทร์ พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.ผาผ่า 
13. นางจุฑามาศ  จิตสว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ผาผ่า 
14. นางธัญญาภรณ์  สวัสดิ์อารี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ผาผ่า 
15. นางสายพินน์  ยมเกิด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ผาผ่า 
16. นางสาวยุพิน  เสรีลักขณา นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา รพ.สต.ผาผ่า 
17. นางสาวนงลักษณ์  ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.ผาผ่า 
18. นายอัฐพล  พรมดี พนักงานท าความสะอาด รพ.สต.ผาผ่า 
19. นางจริญญา  น้อยค ากอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        รพ.สต.กองก๋อย 
20. นางจุฑามาส  ขานเพราะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        รพ.สต.กองก๋อย 
21. นางณัฐนันทน์  ศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       รพ.สต.กองก๋อย 
22. นางสาวลัดดา  สุขกลางดง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.กองก๋อย 
23. นางสาวศุภกานต์  กุลประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กองก๋อย 
24. นางสาวนันทัชพร  เชียงแรง นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา) รพ.สต.กองก๋อย 
25. นางสาวณัฐริกา  ค าปาละ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(จ้างเหมา) รพ.สต.กองก๋อย 
26. นางดวงมาลย์  สวยสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้(จ้างเหมา) รพ.สต.กองก๋อย 
27. นางสาวนับพระพร  สุริยธรรมคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.อุมโล๊ะ 
28. นางสาวมะลิวรรณ  จิตตารุ่งโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข(พกส.) รพ.สต.อุมโล๊ะ 
29. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีประดับไพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.อุมโล๊ะ 
30. นายนิคม  สิริบุญอภิรักษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.อุมโล๊ะ 
31. นายอภิสิทธิ์  กรุงมหาชน นักวิขาการสาธารณสุข(พกส.) รพ.สต.อุมโล๊ะ 
32. นายบริหาร  พูนผลสวัสดิ์ พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.อุมโล๊ะ 
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33. นางสาวรัญชินันท์  ไพรอนุรักษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.อุมโล๊ะ 
34. นาสาวพรนิภา  สกุลแสงมณี พนักงานท าความสะอาด รพ.สต.อุมโล๊ะ 
35. นายยุรนันท์  อยู่กันทรากร พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.อุมโล๊ะ 
36. นางสาวบุณฑริกา  ชัยบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กองแปเหนือ 
37. นายอภินันท์  ปร๊ะย่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.กองแปเหนือ 
38. นางสาววิไลพร  ชัฏมหาศาล พนักงานช่วยการพยาบาล      รพ.สต.กองแปเหนือ 
39. นางสาวสุทธิพร  นกแล นักวิชาการสาธารณสุข(พกส.) รพ.สต.กองแปเหนือ 
40. นายคชพล  ชีวขจรชมสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.กองแปเหนือ 
41. นางสาวศรีวรรณ  มือเปย พนักงานท าความสะอาด รพ.สต.กองแปเหนือ 
42. นางสาวเรณู  ศรีไสวดาวเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.สบเมย 
43. นางสาววาสนา  จ าปีสุดไฉไล พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.สบเมย 
44. นายสายัณห์  แก้วมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.สบเมย 
45. นางสาวสมพร  ฟ้ากว้างไกล นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา) รพ.สต.สบเมย 
46. นายนคร  พรธนาการ คนสวน รพ.สต.สบเมย 
47. นางสาวดาพอ  ศรีสุขสันต์คงคา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.สบเมย 
48. นางสารภี  อมรใฝ่สุรีย์ พนักงานท าความสะอาด รพ.สต.สบเมย 
49. นายเชิดชัย  นาทีทองเด่น พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.สบเมย 
50. นางสาวสุประภา  ภิญโญสุภาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยม่วง 
51. นางสาวสุภัทรา  นันทกุลพลพินิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยม่วง 
52. นางสาวยลดา  นันทกุลพลพินิจ พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.ห้วยม่วง 
53. นางสาววงนานุช  เงินบุญอนันต์ พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.ห้วยม่วง 
54. นายสุรชัย  ประดับภูทอง พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.ห้วยม่วง 
55. นางสาวยุวดี  เจียรไนแก้วอ าไพ พนักงานท าความสะอาด รพ.สต.ห้วยม่วง 
56. นางทศมา  ไพรวัลย์คีรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.แม่สามแลบ 
57. นางสาววศินันท์  กุหลาบพนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.แม่สามแลบ 
58. นายวินัย  สุดก้องไพร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.แม่สามแลบ 
59. นางสาวฐิติพร  ถิ่นวนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.แม่สามแลบ 
60. นายจิรวัฒน์  บุษบาศรีไสว พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.แม่สามแลบ 
61. นายสุริยา  พัฒนะเสรี พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.แม่สามแลบ 

 
……………………………………………………………………………………………… 


