
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัต ิ:  
1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ใน

สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ล าดับ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง ท่ีปัจจุบัน 
เบอร์โทรศัพท์
บ้าน/มือถือ E-mail 

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

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

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

4 นางณัฐวด ี วังกาว ี จพ.ธุรการช านาญงาน สสอ.สบปราบ 081-7169615 chaosun1971@gmail.com 

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

6 น.ส.อนิธอุร ศรีจนัทร ์ เจ้าพนกังานสาธารณสุข สสอ.สบปราบ 093-2963067 intuoon58@gmail.com 

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

8 นางอานง  อุดกนัทา พนักงานบรกิาร สสอ.สบปราบ 084-8047197   

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

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

12 นายศักดิ์สทิธ ิ ลือเดชกังวารไกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.จวัเหนอื 082-8417056 kggstress@hotmail.com 

15 น.ส.จุฑารตัน ์ ตันเตจ๊ะ เจ้าพนกังานสาธารณสุข รพ.สต.จวัเหนอื 098-7606030 tonleaw2536@gmail.com 

16 นางพิมผกา  ทินวัง พนักงานบรกิาร รพ.สต.จวัเหนอื 087-1852579   

17 นางพจนีย์  อินจันทร ์ พนักงานบรกิาร รพ.สต.จวัเหนอื 088-4041323   

18 น.ส.อทิตยา กาวิล พนักงานบรกิาร รพ.สต.จวัเหนอื 082-8938340   

19 นางเครอืวัลย์  ตะนะ พนักงานบรกิาร รพ.สต.จวัเหนอื 086-1987211   

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

21 นายอานนท ์ อุ่นอ้าย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.จวัเหนอื 061-3290030 mo_arnon@hotmail.com 

22 น.ส.เมธิน ีศรีสวัสดิ ์ นวก.สาธารณสุข รพ.สต.นายาง   kutamdee@hotmail.com 

23 นางเลก็  ฟูธรรม พนักงานบรกิาร รพ.สต.นายาง 080-6727517   

24 นางแรมเดอืน  ฟูธรรม พนักงานบรกิาร รพ.สต.นายาง 088-4093569   

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

รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG สสอ.สบปราบ ปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
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26 นายมงคล  แกน่ใจ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปงกา 080-8505376 kaenjai203@gmail.com 

27 น.ส.อมัพร  กาปะละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ปงกา 091-8580516   

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

29 นางชมพนูุช  สุภาศร ี พนักงานบรกิาร รพ.สต.ปงกา 081-1117603   

30 น.ส.ณิชาภทัร  ธิวงค ์ พนักงานบรกิาร รพ.สต.ปงกา 081-1118743   

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

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

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

34 นางกุลธิดา ฟูท า พนักงานบรกิาร รพ.สต.บ้านไร ่ 093-2806546   

35 นางกรรณกิาร ์ องค์การ พนักงานบรกิาร รพ.สต.บ้านไร ่ 093-3149931   
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ปฏิทินการด าเนินงานชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะท างานกลุ่ม ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/การ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

15 พฤศจิกายน 2564 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม/
เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/
รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์
ด้านความโปร่งใส  

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางการประชุมประจ าเดือน 
/ แนะน าโดยคณะบริหารกลุ่ม 

15 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่มหัวใจสีขาวประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 

สมาชิกกลุ่มหัวใจสีขาวร่วมประกาศเจตนารมณ์
การต่อต้านทุจริต สนับสนุนเจตนารมณ์
ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบ
ปราบ 

13 ธันวาคม  2564 

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่อง
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมกระบอกเสียงน้อยๆ สะท้อน
ความรู้สึก เพ่ือ สะท้อนความรู้สึกของบุคลากร
ในหน่วยงาน ปลูกจิตส านึก ให้บุคลากรได้
ปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์กร มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยตรง 
และเข้าร่วมในเวทีการประชุมต่างๆ) 
-ให้ความรู้เรื่องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต กฎหมาย 
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเฝ้าระวัง
รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าท่ีเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-น าเสนอข้อมูลที่สรุปจากการท ากิจกรรมเสนอ
แก่ผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

มีนาคม-เมษายน 
2564 

ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม ประเมินความตระหนักรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสและมี
คุณธรรมของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  
 
 
 
 

พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมิน และเพ่ือพัฒนา /ปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
 

มีนาคม-กันยายน  
2564 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจริต 
 

ด าเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอด
จากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท า
ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่างๆ 

เมษายน – กันยายน 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง  
วัน/เดือน/ปี : 6  มกรำคม  2564 
หัวข้อ : เผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมชมรม STRONG สสอ.สบปรำบ ปี 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.รำยงำนข้อมูลจ ำนวนสมำชิกชมรม STRONG สสอ.สบปรำบ ปี 2564 
         2.ปฏิทินกำรด ำเนินงำนชมรม STRONG สสอ.สบปรำบ ปี 2564 
         3.กิจกรรมกำรด ำเนินงำนชมรม STRONG สสอ.สบปรำบ ปี 2564 (ไตรมำส 1-2/2564) 
 
          
 
 
Link ภายนอก : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                  
               (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                               (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
           วันที่  6  มกรำคม 2564                               วันที่  6  มกรำคม 2564                                
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                 วันที่  6  มกรำคม 2564                               
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