
 
 

 
 
 
 

การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการ
ทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง จึงให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น 
บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้  และพร้อม
ช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 

 

หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน   
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส    
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า            

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
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ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรก

ซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม และความ
เป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรม
แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 6. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 
 

กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการประชุมกลุ่ม ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม 
3. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ 

ดังนี้ 
- การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความเหมาะสม ซึ่ง
อาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
- การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงาน
ให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 
- การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของทาง
ราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือ
น าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
- การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  

 



 ๓ 
คณะที่ปรึกษากลุ่ม 

๑.  นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
๒.  นายวัชรพงษ์ บุญจูบุตร ผอ.รพ.สต.จัวเหนือ 
๓.  นายมงคล  แก่นใจ ผอ.รพ.สต.บ้านปงกา 
๔.  นายนิคม  ศรีจันทร์ ผอ.รพ.สต.บ้านไร ่
๕.  นางกัลยา  ถาวงค์ ผอ.รพ.สต.นายาง  

 
คณะบริหารจัดการชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 

๑.  นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ประธาน 
๒.  น.ส.ภัทราภรณ์  ทะนันชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รองประธาน 
๓.  นางณัฐวดี  วังกาวี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างาน 
๔.  นายยุทธนา  ถาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เลขานุการ 
๕.  น.ส.ศศิปรางค์  ดวงดีวงค์  พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๔ 

 
 

 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิชมรม                                 

 
         วันที่    
 

เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 
 

  ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                          
ต าแหน่ง                                                 สังกัดหน่วยงาน     
ว./ด./ป.เกิด    อายุ  ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี          หมู่ที่
            ซอย             ถนน    ต าบล    
อ าเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์          โทร.(มือ
ถือ)    E-mail    

  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 

  ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 
หมายเหตุ   

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชมรม STRONG  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
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คุณสมบัติ :  
1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ท่ีปัจจุบัน 
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน/

มือถือ E-mail 

1 นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ สสอ.สบปราบ   sobprab.data@hotmai;.com  

2 นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.สบปราบ 081-8816233 niwetsai@hotmail.com  

3 นายยุทธนา  ถาวงค์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.สบปราบ 081-9524804 naprabb@hotmail.com  

4 นางณัฐวดี  วังกาวี จพ.ธุรการช านาญงาน สสอ.สบปราบ 081-7169615 chaosun1971@gmail.com  

5 น.ส.ภัทราภรณ์  ทะนันชัย จพ.ธุรการช านาญงาน สสอ.สบปราบ 081-9611989 jaem.51@hotmail.com  

6 น.ส.อินธุอร ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.สบปราบ 093-2963067 intuoon58@gmail.com  

7 น.ส.ศศิปรางค์  ดวงดีวงค์ พนักงานธุรการ สสอ.สบปราบ 089-8504012 sobprab.data@hotmai;.com  

8 นางอานง  อุดกันทา พนักงานบริการ สสอ.สบปราบ 084-8047197   

9 นายวัชรพงษ์  บุญจูบุตร จพ.สาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.จัวเหนือ 093-9940357 chaiaenboonchu@outlook.com  

10 น.ส.ปานชีวัน  แลบุญมา นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.จัวเหนือ 087-1951936 panchee_wan@hotmail.com  

12 นายศักด์ิสิทธิ  ลือเดชกังวารไกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.จัวเหนือ 082-8417056 kggstress@hotmail.com  

15 น.ส.จุฑารัตน์  ตันเตจ๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.จัวเหนือ 098-7606030 tonleaw2536@gmail.com  

16 นางพิมผกา  ทินวัง พนักงานบริการ รพ.สต.จัวเหนือ 087-1852579   

17 นางพจนีย์  อินจันทร์ พนักงานบริการ รพ.สต.จัวเหนือ 088-4041323   

18 น.ส.อทิตยา กาวิล พนักงานบริการ รพ.สต.จัวเหนือ 082-8938340   

19 นางเครือวัลย์  ตะนะ พนักงานบริการ รพ.สต.จัวเหนือ 086-1987211   

20 นางกัลยา  ถาวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.นายาง 086-1987307 nokkalaya.20@hotmail.com  

21 นายอานนท์  อุ่นอ้าย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.จัวเหนือ 061-3290030 mo_arnon@hotmail.com  

22 น.ส.เมธินี ศรีสวัสด์ิ นวก.สาธารณสุข รพ.สต.นายาง   kutamdee@hotmail.com  

23 นางเล็ก  ฟูธรรม พนักงานบริการ รพ.สต.นายาง 080-6727517   

24 นางแรมเดือน  ฟูธรรม พนักงานบริการ รพ.สต.นายาง 088-4093569   

25 น.ส.เพชรนก  อุดแคว พนักงานบริการ รพ.สต.นายาง 086-1872850   

26 นายมงคล  แก่นใจ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปงกา 080-8505376 kaenjai203@gmail.com  

ชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
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27 น.ส.อัมพร  กาปะละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ปงกา 091-8580516   

28 น.ส.สุพัตรา  กันทะมา จพ.สาธารณสุข รพ.สต.ปงกา 098-7606030 bumsmithza@hotmail.com  

29 นางชมพูนุช  สุภาศรี พนักงานบริการ รพ.สต.ปงกา 081-1117603   

30 น.ส.ณิชาภัทร  ธิวงค์ พนักงานบริการ รพ.สต.ปงกา 081-1118743   

31 นายนิคม  ศรีจันทร์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านไร่ 089-9996625 pong.owen@hotmail.com  

32 นางอมรา  ไชยบาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านไร่ 081-0359937   

33 น.ส.อมรรัตน์ ฟูธรรม จพ.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านไร่ 083-0409689 puinun_bear_etc@hotmail.com  

34 นางกุลธิดา ฟูท า พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านไร่ 093-2806546   

35 นางกรรณิการ์  องค์การ พนักงานบริการ รพ.สต.บ้านไร่ 093-3149931   
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ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรม STRONG สสอ.สบปราบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

ณ ห้องประชุมสสอ.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง วันที่ 18 มกราคม 2563 

 

ชมรม STRONG สสอ.สบปราบ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต  
 



 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 6 มกราคม 2564 
หัวข้อ : หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่    (6 มกราคม 2564)          
 
 
 
 
Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                  
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                               (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
           วันที่  6  มกราคม 2564                                วันที่  6  มกราคม 2564                                
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                 วันที่  6  มกราคม 2564                                
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