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ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการบีองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องการปรับฐานคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 
ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส ่วนรวม ล่งเสริมให้มีระบบ 
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือ                
ต้านทุจริต ล่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น หากยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการบีองกันและปราบปรามการ 
ทุจร ิต ได้ร ับความร่วมมือ ร ่วมใจจากทุกภาคส่วนชองสังคมไทยในการนำไปปฏิบัต ิจริง ประชาชนจะ                                      
มีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากข้ีน ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมชองประชาชนภายใต้พ้ืนฐานความเช้าใจว่า คนไทย
ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแล รักษาผลประโยชน์ชองชาติ และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เข้ากับการสร้างความโปร่งใส เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้นทุจริตให้เกิดข้ึน 

๑.ภารกิจ 
โครงการชมรมล่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื ่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มุ่งหวังที่                 

จะรณรงค์สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริต ประพฤติ                  
มิชอบ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือ เป็นภารกิจ 
สำคัญในการปฏิรูประบบบริการแก ่ประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนางานต่างๆ ของ หน่วยงาน เพื่อให้ 
การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือบีองกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ 
๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความชื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
๓. เพื่อปลูกผิง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชน 
๔. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลู กจิตสำนึกไม่ทนต่อ              

การทุจริต 
๕. เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
๖. เพื ่อสะท้อนความคิดริเริ ่มของกลุ ่ม เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม ความชื ่อสัตย์สุจริต และพัฒนา             

ความโปร่งใส
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๑. สร้างจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวทางร่วมเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั ้งในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อด้าน                    
การทุจริต 

๒. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ การดำเนินการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานราชการ กิจกรรมและ                  

แนวทางการดำเนินการ 

๔.กิจกรรมและแนวทางการดำเนินการ 
๑. ประชาสัมพันธ์เครงการๆ และประสานชี้แจงโครงการต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
๓. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพื ่อจัดทำระเบียบและแนวทางขับเคลื ่อนชมรมฯให้บรรลุ วัตถุ ประสงค์                    

ในการ จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 
๔. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรมทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อการคุณธรรม ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน                

ของหน่วยงาน 
๖. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมประสานการ ทำงาน 

ของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับจังหวัด 

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ 
๑. บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
๒. หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดปัญหาการร้องเรียน หรือการฟ้องร้อง   

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 

๖.คณะกรรมการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง                    

๑.นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล        สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ประธานกรรมการ 
๒.นายกรภัทร    ขันไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
๓.นางวันทนา    เมืองเล็น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  รองประธานกรรมการ 
๔.นายสุพัฒน์    อินทะรังษี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ 
๕.นายรัชพล      จันทิหล้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
๖.นายชัชเคล     จินะใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
๗.นายภควันต์   จันต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
๘.นายพิเชษฐ์    ขะจาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
๙.นายประภาส  ศิลป์ท้าว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ 
๑๐.นางสาวณิชกุล  บุณญาพรสิริ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๑1.นายอิทธิพล  กาญจนเรืองวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ 
๑2.นางสาวสุณิสา   
 

จิตรแข็ง นักวิชาการสาธารณสุข                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  



 

 
๓\๑2.นางสาวสุณิ...

-๓- 

๗.รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง   

1 นายโชติวัฒน์      ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

2 นายกรภัทร        ขันไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3 นางวันทนา        เมืองเล็น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

4 น.ส.ธิดารัตน์       ก่อเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ 

5 นางสาวสุณิสา     จิตรแข็ง นักวิชาการสาธารณสุข 

6 นางสาวสุภารรณ  ไชยวงศ ์ พนักงานทั่วไป 

7 นางโสภา            สายวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

8 นายชัชเคล          จินะใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

9 นางสาวช่อทิพย์    ทันใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

10 นางนงเยาว์        ปัญญานะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

11 นางผ่องพรรณ    จันต๊ะวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

12 นายรัชชพล       จันทิหล้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

13 นางชนากานต ์    คำรังษี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

14 นางวารุณี         วิเศษคร้อ พนักงานทั่วไป 

15 นายสามารถ      แซ่ท้าว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

16 นางสาวปรีชยา   ทิพย์ศักดิ์ ผู้ช่วยทันตกรรม 

17 นางธัญลักษณ์    เวสกุล นักวิชาการสาธารณสุข 

18 นางพัชราภรณ์   เกษมนภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19 นายสง่า           คงพิริยะนันท ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

20 นายภควันต์      จันต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

21 นางนิรัชกร       ท้าวอาจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

22 นางวิลาพร        ใหม่ยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

23 นายนันท์ธภร      เปาป่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

24 นางอัจฉริญา      สีขวัญม้า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

25 นายประพันธ์      หน่อท้าว พนักงานทั่วไป 

26 นายสุพัฒน์          อินทะรังษ ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

27 นายศักดิ์สุเมธ      ท้าวยศสมบรูณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 



 

28 นางสาวกัญญาภัทร  กล้าพิทักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

29 นางสาวจันทร์เพ็ญ   สหเจริญชัย ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

30 นางสาวทิพปภา      พันชน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน 

31 นายอิทธิพล           กาญจนเรืองวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

32 นายป้อ                 แซ่ม้า พนักงานทั่วไป 

33 นายพิเชษฐ์            ขะจาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

34 นางอลิษา              ลัคนาเลิศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 

35 นางสาวทวิารัตน์    เทพจันตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร 

36 นางสาวมยุรา        แชว่่าง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

37 นางสุทีป             เปาป่า ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

38 นางสาวณิชกุล      บุญญาพรสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

39 นายอุทัย             นันทา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

40 นายประภาส        ศิลป์ท้าว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

41 นางอันธิกา           กีรติธนาวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

42 นางพัชราวรรณ      เมธาธีระกุล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

43 นายกมล              สุทธหลวง ลูกจ้างประจำ 

44 นางสาวจิตานันท์    แซ่ม้า พนักงานทั่วไป 

45 นางสาววริศรา        สุทธหลวง นักวิชการสาธารณสุข 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
 

 

 

                                       (นายโชติวัฒน์  ฉัตรสุมงคล) 
                                                สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

 
 
 


