
ชมรม “STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์” 
 

   รายชื่อสมาชิก 

 ลำดับ ชื่อบุคคล ชื่อกลุ่มงาน 

1 นายเกษม  ตั้งเกษมสำราญ ผู้บริหาร 

2 นายสมชาย  ทองกระสัน ผู้บริหาร 

3 นายเสรี นพรัตน์ ผู้บริหาร 

4 นางมาลี โชคเกิด ผู้บริหาร 

5 นายอำนาจ  บุญเครือชู ผู้บริหาร 

6 นางพรพิมล ภูวธนานนธ ์ ผู้บริหาร 

7 นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ ผู้บริหาร 

8 นายศุภมิตร ปาณธูป ผู้บริหาร 

9 นางสาวเกตสุดา ฉ่ำแก้ว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

10 นางสาววิรัณญา สาดซิว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

11 สุชาดา มีศรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

12 ว่าที ่ร.ต.ตะวัน  โคกทอง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

13 นางสาวสุภาณ ี สุขะนาคินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

14 นางณัฐปภัสร์ หลักพิบูลมงคล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

15 นายณัฎฐิกร อุปกิจ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

16 นางสาวรสาริณี มากดี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

17 นางสาวสรัญรัชญ์ ศรีคำ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

18 นายอนุรักษ ์ มีรอด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

19 นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

20 นางสาววันทนา  อองกุลนะ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

21 นายกฤษณ์ จันทร์เส็ง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

22 นายศรัณยู  แก้วสุวรรณ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

23 นางสาวพริมรตาพร สาดสี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

24 นายพลิศวัชร์  เปลี่ยนอำรุง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 



25 นางสาวธนัญญา ตรีอินทอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

26 นางอัจฉราวดี  เสนีย์ กลุม่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

27 นายสุวัฒน์ วิมลศิลป ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

28 นางสาวรดามณ ีน้อยมา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

29 น.ส.ศิโรธร  มะโนคำ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

30 จุฑารัตน์  ภู่โต กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

31 นางสาวมัทนาพิม วัฒนพงศ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

32 นางจินดารัตน์ มางาม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

33 นางนฤมล สบายสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

34 นางสาวชุติมา  มีปิ่น กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

35 นางสาวเบญจรัตน์ ธีระวงศ์นันท์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

36 นายธีรชัย  คำสมาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

37 นางมินตราภรณ์  ทิพย์วิชัย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

38 นางสาวปวีณา  กุมาร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

39 นายชูชาติ มีรอด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

40 นางภาวิณี ทองเงิน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

41 นางชุตินันท์  ละลี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

42 นางสาวรมิดา นวมเฟ่ือง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

43 นายประการ  เข้มแข็ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

44 นางสาววรากร มณีสุวรรณ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

45 น.ส.ทิพย์ฑวัณย์  สิมศรี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

46 นางสาวสุดารัตน์  ก้อนพัน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

47 นางสาวปรพร  ทองหลวง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

48 นายคมกฤทธิ์ การชะงัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

49 นางนันทวัน  ปุรินทราภิบาล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

50 นางขวัญกมล ปินยาโน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

51 นางสุมินตรา ลัยนันท์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

52 นายอุกฤษฏ์ ศุภรักษ์จินดา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 



53 นางสาวศิริพร  สังข์ทอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

54 นางสาวณัฐฐศศิ  คำชม กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 

55 นายสุริยา  รักเจริญ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

56 อุไร ทั่งรอด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

57 ทองคำ ทิมขาว กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

58 นายเมธาสิทธิ์  จริยวิทยาวัฒน์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

59 นายธัจสะพณ ปั้นจาด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

60 น.ส.ศิริลักษณ ์ เกิดม่ัน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

61 นางสาวภัทรนัน  ไทยดี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

62 นายวิษณุ เกตุรักษา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

63 นางสาวพิชชาภรณ์  ดำริธรรมเจริญ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

64 นางจารุวรรณ  เกิดผล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

65 นางสาวเกศนี  คำมี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

66 นางสาวรำไพพรรณ  ศรีทิพงศ ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

67 นางณุชนาถ  ยอดเกตุ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

68 นางสาวสุพัชรินทร์  สุวรรณเกิด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

69 นางสาวปาริฉัตร ปักษี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

70 นางอัมไพวรรณ  ศิลป์สุวรรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

71 นายสุประวีน์ มีชื่อ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

72 นายอธิวุฒิ ทุมดี 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

73 นายภูวกร  ศิริชัยเมธา 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

74 นายนพ เกตุครุฑ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

75 นายดุสิต ทัพผดุง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

76 นายเสฏฐวุฒิ  ทิพย์ลุ้ย 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

77 นายทรัสดี  ก้อนอาทร 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



78 นางสาวปิยนารถ ยะมะโน 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

79 นางอุทัยวรรณ  อินทรปฐม 
กลุ่มงานประกันสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 นางจุติพร  อภิสิทธิ์ศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

81 นายสมยศ  เอ่ียมประพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

82 นางศิริพร  อยู่สำอางค์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

83 นายวัฒนา  ยอดดำเนิน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

84 นางสาววัชรินทร์  เพชรนิล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

85 นางสาวเรไร  คล้ายบุตร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

86 นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา กลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

87 นางสาวฐิตินันท์ อ่ำเมือง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

88 นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อินทร์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

89 น.ส.ศิรภัสสร  เอ้ียงเอ่ียม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

90 นางน้ำทิพย์  แสงเทียน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

91 นางรุ่งลาวัลย์  จันทร์โสภา งานตรวจสอบภายใน 

92 นางรุ่งลาวัลย์  จันทร์โสภา งานตรวจสอบภายใน 

93 - งานตรวจสอบภายใน 

94 นายกมลพันธุ์ อุ่นแก้ว กลุ่มกฎหมาย 

95 นางบุญม ีทิติ๊บ กลุ่มกฎหมาย 

96 นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร 
 
กลุ่มกฎหมาย 

97 นายสุทธิพงษ์ นาคมูล 

 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะ
อนามัย (ENV) 

98 นางสาวผการัตน์ เลิศจันทร์ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะ
อนามัย (ENV) 

99 นางสาวกุลวนิดา 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะ
อนามัย (ENV) 

100 นายรุ่งโรจน์ สุขล้ำเลิศ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะ
อนามัย (ENV) 



101 นางระวี ยกบัตร 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะ
อนามัย (ENV) 

102 นายสิทธิศักดิ ์ กองมา 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

103 นางสาวจิดาภา  จันทนศิริกุล 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

104 นางสาวจันจิรา เพ็งปาน 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

105 น.ส.สธุิดา กลัดทอง 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

106 น.ส.จารุมาศ สิงกา 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

107 นางนงนุช ทองอยู่ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

108 ภูมินทร์ บุญเรือง 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

109 กัญญารัตน์ คงฤทธิ์ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

110 ภัณฑิรา สิริคุณาลัย 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

111 นางสาวจินฏาภัสร์ รัตนวด ี สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ 

112 นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ 

113 นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ 

114 นางสาวพัชร์สิตา  สุทธิพรฐานันท์ สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ 

115 นางรุ่งทิวา  สุวรรณศรี สุขภาพจิตและยาเสพติด 

116 นางสุมาลี มีศิริพันธุ์ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

117 นายจรูญ  เทพจันทร์ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

118 นางสาวปรานี  มาทำมา สุขภาพจิตและยาเสพติด 

119 นายสุธี  คุ้มอักษร สุขภาพจิตและยาเสพติด 

120 นายเกียรติสิริ  ใจเพียร สุขภาพจิตและยาเสพติด 

121 นายกรภัทร์ ทองสนิท สุขภาพจิตและยาเสพติด 

122 นางสาวธิดารัตน์ ศรีคำ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

123 นางสาวชรนันต์ เพ็งบุตร การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย (EMS) 



124 นางสาวอัญชลี  หงษ์ร่อน การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย (EMS) 

125 นายสมถวิล แพรขาว การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย (EMS) 

126 นายพงศธร สมบูรณ์ การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย (EMS) 

127 นางสาวจันทร์จิรา ขำทับทิม การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย (EMS) 

128 นางกาญจนา ก้อนกลีบ บริหารทั่วไป 

129 นายประทีป ภู่แพ บริหารทั่วไป 

130 นางนภาภรณ์ สมอ่อน บริหารทั่วไป 

131 นางสาวหทัยรัตน์  เงินคำ บริหารทั่วไป 

132 นางวิมล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 

133 น.ส.นัฐกาน แก่ง บริหารทั่วไป 

134 นางสาวสุกัญญา  เงินนา บริหารทั่วไป 

135 นายสมบัติ  ทั่งรอด บริหารทั่วไป 

136 นางวัลลี จิ๋วอยู่ บริหารทั่วไป 

137 นางสาวสุกัญญา กว้างยาว บริหารทั่วไป 

138 นางวิจิตรา นาคมูล บริหารทั่วไป 

139 นางสาวกนกวรรณ จันกัด บริหารทั่วไป 

140 นางอุไรวรรณ  ศันสยะวิชัย บริหารทั่วไป 

141 นางณัฎฐา ม่วงศรี บริหารทั่วไป 

142 นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร บริหารทั่วไป 

143 นางสาวลภัสรดา ไชยมงคล บริหารทั่วไป 

144 นางสาวปลื้มกมล เพียงตา บริหารทั่วไป 

145 นางสาววาสนา  จันทราช บริหารทั่วไป 

146 นางวันเพ็ญ  นวลมะ บริหารทั่วไป 

147 นางศิริวรรณ สันป่าแก้ว บริหารทั่วไป 

148 นายบรรเทิง  บัวบรรจง บริหารทั่วไป 

149 นายชิโรเวช  จันทร์เส็ง บริหารทั่วไป 

150 นายยุทธนา  อยู่สำราญ บริหารทั่วไป 

151 นายชาลิต ม่วงแกม บริหารทั่วไป 



152 นายหัสดินทร์ ทรกัณฑ์ บริหารทั่วไป 

153 นายสมปอง สังข์จันทร์ บริหารทั่วไป 

154 นายสมรัก อ่อนดี บริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม    
1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เป็นแนวทาง 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนะคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม    
     มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากร   
3. เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังและเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร แก่คณะกรรมการบริหาร
เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส  
4. ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรม 
และค่านิยมของหน่วยงาน ด้วยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำ หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน   
 
 
แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 

1. กลุ่มเกิดจากการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งหวังเพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
3. การทำกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือสนับสนุนนโยบายการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
4. การทำกิจกรรมของกลุ่มไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะ

เกิดตามมา 
5. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งเน้นการสร้างสรรค์  
6. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งสร้างการมีส่วนร่วม 
7. การทำกิจกรรมของกลุ่มได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิด 

     8.   ออกมาตรการ กลไก เพื่อป้องกันทุจริต และรับสินบน    

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานของชมรม “STRONG  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์” 
กิจกรรมที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 

 
 

1. เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างเสริมแนวคิดความพอเพียง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์” 
   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ปลูกฝังการให้ การเสียสละของบุคคลากรภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. การสร้างเสริมความสามัคคีภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร เป็นปฏิบัติธรรม โดยการฝึกสติ สมาธิ 
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 



 





 
 
 



 
 



 
 
 



3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำงบป ระมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารด้านการเงินการคลังสำหรับบุคลากรหน่วยงาน และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตัวอย่างหลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 






