
 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
ที่ 1 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 

….......................................................................................  
     

 ตำมท่ี คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินกำรโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรงำน
ของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใส นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ดังนี้ 

 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   นำยศุภฤกษ์ ทิฉลำด    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ       ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   นำยยุทธนำ  ถำวงค ์    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓   น.ส.ภัทรภรณ์  ทะนันชัย    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำร 
๑.๔   นำงณัฐวดี  วังกำวี    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน               กรรมกำร 
1.5   น.ส.อินธุอร ศรีจันทร์    นักวิชำกำรสำธำรณสุข              กรรมกำรและ 
            เลขำนุกำร 
 

 โดยมีหน้าที่ดังนี้   
๑. ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 
๒. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  

 
 ๒.  คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส 
     ๒.๑  นำยศุภฤกษ์ ทิฉลำด สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ                 ประธำนกรรมกำร 
     2.2  นำยยุทธนำ  ถำวงค์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      รองประธำนกรรมกำร 

      2.3  น.ส.ภัทรภรณ์  ทะนันชัย     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร             กรรมกำร 
     2.๔  นำงณัฐวดี  วังกำว ี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                     กรรมกำร 
     2.5  น.ส.อินธุอร ศรีจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

2.6 นำยธีรชัย  ... 
 



 ๒ 
 

  
  
 2.6 นำยนิคม  ศรีจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.7 นำยวัชรพงษ์ บุญจูบุตร เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส   กรรมกำร 
 2.8 นำยมงคล  แก่นใจ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  กรรมกำร  
 ๒.9 นำงกัลยำ  ถำวงค์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร               กรรมกำร 
 2.10 นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        กรรมกำรและ 
                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.11 นำงสำวศศิปรำงค์ ดวงดีวงค์  พนักงำนธุรกำร       กรรมกำรและ 
                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

โดยมีหน้าทีด่ังนี้ 
   ๑.  จัดวำงระบบกำรป้องกันกำรทุจริตของบุคลำกร และหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
   2.  จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    2.1 กำรใช้รถส่วนกลำงของทำงรำชกำร  
    2.2 กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของเจ้ำหน้ำที่   
    2.3 กำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   
    2.4 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนของบุคลำกรในสังกัด  
   3. ด ำเนินกำรประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดท ำแนวทำง และตรวจสอบกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใสของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดแก่
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
   

  ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                สั่ง  ณ  วันที่   6  มกรำคม  พ.ศ.  2564 
 
                                         
 

         
                                                                  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 

 
 
 
 

กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ    ได้ถูก
ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ที่
หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร และปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ให้มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจำกกำร
ทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง จึงให้ควำมส ำคัญกับผู้ปฏิบัติงำน โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลำกร มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในระบบสุขภำพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จขององค์กร ซึ่งกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน” นั้น 
บุคลำกรในระบบสุขภำพต้องได้รับกำรดูแลและพัฒนำให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขำของตนเองได้  และพร้อม
ช่วยเหลือผู้อื่น ตำมแนวทำงค่ำนิยมขององค์กร MOPH คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภำพ  
 P: People-centered approach ยึดประชำชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน  
 H: Humility มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กำรเคำรพผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนำ ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง เป็นหน่วยงำนที่

ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง มีมำตรฐำนกำรบริกำรที่ดีให้แก่ผู้รับบริกำร 

 

หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน   
1. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง      
2. หลักธรรมำภิบำล คือ  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักควำมโปร่งใส    
- หลักกำรมีส่วนร่วม  
- หลักควำมรับผิดชอบ  
- หลักควำมคุ้มค่ำ            

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภำพ และประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรม STRONG  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 



 ๔ 
 
 

ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
1. ปกป้องประโยชน์สำธำรณะ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมำแทรก

ซ้อน รวมถึงควำมเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีควำมเป็นกลำง ไม่มีอคติ ล ำเอียง 
 2. สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ หรือกำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง กำรปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม และควำม
เป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่ในกำรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพำะผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำง 
 4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  สร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนกำรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้ำงวัฒนธรรม
แห่งควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

5. ร่วมประชุมและประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร ในกำรจัดประชุม สัมมนำประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 6. ด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง เพ่ือพัฒนำองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ 
 

กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนำ ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง เป็นหน่วยงำนที่

ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีกำรประชุมกลุ่ม ทุกไตรมำสเพื่อระดมควำมคิดเห็นจำกสมำชิก ในกำรก ำหนดแนวทำงกลุ่มเพิ่มเติม 
3. ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังรูปแบบพฤติกรรมและกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่ำงๆ 

ดังนี้ 
- กำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ กำรรับของขวัญและควำมสะดวกสบำย ที่เกินควำมเหมำะสม ซึ่ง
อำจส่งผลต่อบุคคลในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  
- กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ กำรหำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จำกต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือตนเอง 
- กำรท ำงำนพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ กำรเป็นที่ปรึกษำและกำรจ้ำงงำน
ให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งสถำนภำพกำรท ำงำนสำธำรณะ ในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของ
ภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเองนอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรใช้เวลำและเครื่องมือของรัฐในกำรท ำงำนพิเศษ
ภำยนอกที่ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ๆได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย 
- กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของทำง
รำชกำร หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือ
น ำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 
- กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสำธำรณสุข คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภำพ  
 P: People-centered approach ยึดประชำชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน  
 H: Humility มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กำรเคำรพผู้อ่ืน  
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คณะที่ปรึกษากลุ่ม 

๑.  นำยศุภฤกษ์ ทิฉลำด สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
๒.  นำยวัชรพงษ์ 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.  นำยนิเวศน์ สำยวงค์ปัญญำ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ประธำน 
๒.  น.ส.ภัทรำภรณ์  ทะนันชัย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน รองประธำน 
๓.  นำงณัฐวดี  วังกำวี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
๔.  นำยยุทธนำ  ถำวงค์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร เลขำนุกำร 
๕.  น.ส.ศศิปรำงค์  ดวงดีวงค์  พนักงำนธุรกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิชมรม                                 

 
         วันที่    
 

เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 
 

  ๑. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว                                                                          
ต ำแหน่ง                                                 สังกัดหน่วยงำน     
ว./ด./ป.เกิด    อำยุ  ปี   ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี          หมู่ที่
            ซอย             ถนน    ต ำบล    
อ ำเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์          โทร.(มือ
ถือ)    E-mail    

  ๒. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์สมัครเป็นสมำชิก ชมรม STRONG สสอ.สบปรำบ 

  ๓. ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประกำร 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 
หมายเหตุ   

1. เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว  
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

2. สำมำรถเสียสละท ำงำนเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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  

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   

ชมรม STRONG สสอ.สบปราบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
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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 ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี : 6 มกรำคม 2564 
หัวข้อ : หลักฐำนกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.หลักฐำนกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่    (6 มกรำคม 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                                
 
 

 

 
 
 
 

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php

