
 

กลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

 การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได่ถูก
ก าหนดเป่นกลยุทธ่ที่ส าคัญของยุทธศาสตร่ชาติว่าด่วยการป่องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งถือเป่นการ
ยกระดับให่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เป่นมาตรการ
ป่องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต่องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให่มี
ความโปร่งใส เป่นธรรม ปลอดจากการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง จึงให่
ความส าคัญกับผู่ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให่บุคลากร มีความพร่อมในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ ให่ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย่ในระบบสุขภาพ  (Human 
Resource for Health) ซึ่งเป่นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค่กร เป่นป่จจัยแห่งความส าเร็จขององค่กร ซึ่ง
การที่จะบรรลุเป่าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ่าหน่าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบ
สุขภาพต่องได่รับการดูแลและพัฒนาให่เป่นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได่ และพร่อมช่วยเหลือ
ผู่อ่ืน ตามแนวทางค่านิยมขององค่กร MOPH คือ  
 M: Mastery ฝ่กฝนตนเองให่มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร่างสรรค่นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป่นประโยชน่ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป่นที่ตั้ง เป่นศูนย่กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน่อมถ่อมตน การเคารพผู่อ่ืน  

วัตถุประสงค่  
 1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป่น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด่วยความโปร่งใส เป่นธรรม ปลอดจากการทุจริต  
 2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีมาตรฐานการบริการที่ดีให่แก่ผู่รับบริการ  
 

หลักคุณธรรมในกำรด ำเนินงำน  
 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. หลักธรรมาภิบาล คือ  
  -หลักนิติธรรม  
  -หลักคุณธรรม  
  -หลักความโปร่งใส  
  -หลักการมีส่วนร่วม  
  -หลักความรับผิดชอบ  
  -หลักความคุ่มค่า  
 3. หลัก 4 ป. คือ เป่นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด  



ระเบียบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม  
 1. ปกป่องประโยชน่สาธารณะ ปฏิบัติหน่าที่โดยยึดหลักผลประโยชน่ส่วนรวม ไม่ให่ผลประโยชน่
ส่วนตัวมาแทรกซ่อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป่นกลาง ไม่มีอคต ิล าเอียง  
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร่อมรับผิด เป่ดโอกาสให่ตรวจสอบ หรือการเป่ดเผย
ผลประโยชน่ส่วนตัว หรือความสัมพันธ่ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน่าที่  
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป่นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 
และความเป่นมืออาชีพของเจ่าหน่าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน่ทับซ่อน โดยเฉพาะผู่บริหารต่องเป่น
แบบอย่าง  
 4. สร่างวัฒนธรรมองค่กร สร่างสภาพแวดล่อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน่ทับซ่อน และสร่าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย่ สุจริต เสริมสร่างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ่ต่อต่านการทุจริตในองค่กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) 
 6. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือ
พัฒนาองค่กรสู่ความเป่นเลิศ  

กิจกรรมหลัก  
 1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป่น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด่วยความโปร่งใส เป่นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม  
 2. มีการประชุมกลุ่ม ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่ม
เพ่ิมเติม  
 3. ด าเนินการเฝ่าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข่าข่ายผลประโยชน่ทับซ่อนเป่นไปใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้  
 - การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน่ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน่าที่  
 - การหาประโยชน่ให่ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน่ให่กับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ่องจากต าแหน่งหน่าที่ เป่นการใช่ต าแหน่งหน่าที่เพ่ือตนเอง  
 - การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป่นที่ปรึกษาและการจ่าง
งานให่แก่ตนเอง รวมถึงการใช่ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข่าไปเป่นนายจ่างของ
ภาคเอกชนหรือเป่นเจ่าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช่เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน่าที่ๆได่รับมอบหมายจากหน่วยงานด่วย  
 - การรับรู่ข่อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ่าหน่าที่ของรัฐรู่เห็น ในข่อมูลลับของทาง
ราชการ หรือน าข่อมูลไปเป่ดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป่นประโยชน่ ในรูปของเงินหรือประโยชน่อ่ืนๆ หรือน า
ข่อมูลไปเป่ดเผยให่แก่ญาติหรือพวกพ่องในการแสวงหาผลประโยชน่จากข่อมูลเหล่านั้น  
 -การน าทรัพย่สินของหน่วยงานไปใช่ชั่วคราวในกิจการที่เป่นของส่วนตน เพ่ือประโยชน่ส่วนตัวของ
เจ่าหน่าที่ของรัฐและท าให่หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน่  



4. สนับสนุนส่งเสริมให่บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให่สอดคล่องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ  
 M: Mastery ฝ่กฝนตนเองให่มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร่างสรรค่นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป่นประโยชน่ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป่นที่ตั้ง เป่นศูนย่กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน่อมถ่อมตน การเคารพผู่อ่ืน  
 

ที่ปรึกษำกลุ่ม 
1. นายศุภฤกษ่ ทิฉลาด    สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
2. นางสุมล  เจตะภัย    ผู่ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ(ด่านบริหาร) 
3. ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

คณะบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
1. นางสุมล  เจตะภัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นายนุกูล หนูสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธานกรรมการ 
3. นายป่ติพงษ่ หลิดชิววงค่  นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
4. นางสาวนภามาส  พรมชัย  เจ่าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
5. นางสาวรวิวรรณ  พรมวัง  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
6. นางสาวอธิชา จริยา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง 

 

ใบสมัครเข่ำเป่นสมำชกิกลุ่ม 
        วันที่ …………………………………………… 
เรียน ประธานคณะบริหารจัดการกลุ่ม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   
 
 ๑. ข่าพเจ่า นาย/นาง/นางสาว ……………………………ต าแหน่ง……………… สังกัดหน่วยงาน ……………… 
ว./ด./ป.เกิด………………………. อายุ..................... ป่ ป่จจุบันอยู่บ่านเลขท่ี ...............หมู่ที…่…… ต าบล …………. 
อ าเภอ........................ จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย่…………………… โทร.(มือถือ)……………………… 
E-mail  
 ๒. ข่าพเจ่ามีความประสงค่สมัครเป่นสมาชิก กลุ่ม 
 ๓. ข่าพเจ่ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข่อบังคับของกลุ่มทุกประการ  
 
     (ลงชื่อ)      ผู่สมัคร  
         (    )  
หมำยเหตุ  
1. เป่นข่าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ่างประจ า ลูกจ่างชั่วคราว  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน่ส่วนรวม มากกว่าประโยชน่ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง  

ลงทะเบียนสมัครเป่นสมำชิก 
คุณสมบัต ิ:  

1. เป่นข่าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ่างประจ า ลูกจ่างชั่วคราว  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

 2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน่ส่วนรวม มากกว่าประโยชน่ส่วนตน  
รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน 
ที ่         
1 นาย ศุภฤกษ์ ทิฉลาด สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ สสอ.แม่ทะ 

๒ นาง สุมล เจตะภัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
๓ นาย นุกูล  หนูสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
4 นางสาว นภามาส พรมชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สสอ.แม่ทะ 

๕ นางสาว อธิชา  จริยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.แม่ทะ 

๖ นาย ปิติพงษ์  หลิดชิววง๕ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แม่ทะ 

7 นางสาว รวิวรรณ  พรมวัง นักวิชาการเงินและบญัชี สสอ.แม่ทะ 

8 นางสาว นงคราญ แก้วโห ้ พนักงานบริการทั่วไป สสอ.แม่ทะ 
9 นาง วิภาพร สุภา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 

10 นาง นิตยา ศรสีุทธะ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 
11 นาย ณัฐธลเดช ชุ่มแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 

๑2 นาง รจนา ณ ล าพูน พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๑3 นางสาว สาวอัญชลี ผดุผ่อง จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นน  าโทก 
14 นางสาว เฉลิมพรรณ  สายทอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นน  าโทก 

๑5 นาง อ าไพ ค าภิธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 
๑6 นาง จันทนา นันยะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 

17 นาง มยุรา ไชยชุมภ ู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 
๑8 นางสาว พิมพ์ละออ บุญเป็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นอ้วน 
๑9 นางสาว รุ่งทิวา สายอุปราช พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นอ้วน 

20 นาง กรุณา แก้วก้อน ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นอ้วน 
๒1 นางสาว ทับทิม ตาอินทร์ จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นอ้วน 

๒2 นาง สายทิม วงศ์หอม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นนาคต 
23 นาง เบญจวรรณ วงค์เรือน พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาคต 

๒4 นาง อุษณีย์ ประเสริฐ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาคต 
๒5 นาย กฤษณะพงษ์ ดวงสุภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นนาคต 
26 นาง ธัญรัศม์ ธนาธีรเกียรติ ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นนาคต 

๒7 นางสาว พัทธนันท์ แก้วโห้ จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นนาคต 
๒8 นางสาว ปทุมพร ทองนันไชย จ้างเหมา  ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นนาคต 
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29 นาง สอาด นนท์นิติรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 

30 นาง สุนิสา โยธา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 
๓1 นาง กรุณา จอมภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหนอง 

๓๒ ว่าท่ีร้อยตร ี ปาวีณา ตามวิสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นหนอง 
๓๓ นาง แสงเดือน วงศ์ษา พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นหนอง 

34 นาย ภักดี ทองริว ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นหนอง 
๓๕ นาง มาลี จะวะนะ พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นหนอง 
36 นางสาว ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 

๓7 นาย ชินภัทร กรรเชียง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
๓8 นางสาว วรารักษ์ สายปัญญา พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 

39 นาง รัชนีกร โกตะมะ จ้างเหมา ท าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
๔0 นางสาว อ้อยใจ  ฟองธิวงศ์ จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
41 นาง มณฑินี วงศ์ทองจันทร ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

๔2 นางสาว หทัยรัตน์ วรรณโสภา พยาบาลวิชาชืพปฎิบัติการ รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

๔3 นางสาว กฤษณา วงศ์ทองจันทร์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

44 นาง จริยาภรณ์ มูลกันทา จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

๔5 นาง วิรัลยุพา วงศ์ปัญญา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นใหม ่
๔6 นาย อานนท์  อุ่นอ้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นใหม ่
47 นางสาว เพ็ญนภา จันทรต์๊ะมลู นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นใหม ่
48 นางสาว อรวรรณ วงศ์ใต้ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นใหม ่
49 นาง สุบาย ใจด ี พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นใหม ่
50 นาง แววใจ ธิวงศ์น้อย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนากวาง 
51 นาง จงจินต์ ใจบุญ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕2 นาง จิตสภุา ค าเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕3 นาย มนัส  สายชุ่มด ี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕4 นางสาว อุษา วงศ์ชุมพันธ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕5 นาง เรณู ทะนันไชย ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นนากวาง 
56 นาง บุญศรี ขาวฟอง พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕7 นาง อุไร ภักศลิป ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
58 นางสาว อภิญโญ สายพรม พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
59 นางสาว นารีรัตน์ บญุมาเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖0 นางสาว วิไลภรณ์ ตาจันทร์วงศ ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖1 นาง เพชรอรุณ วงค์ม ี ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
62 นาง ทิพย์วรรณ บญุเจริญ พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖3 นาย บุญเรยีม อินน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นสามขา 
๖4 นาง สุจิตรา เกี ยวสกลุชัย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นสามขา 
65 นาย วรพล ธิแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นสามขา 
๖6 นางสาว กาญจนา วงค์นาเลข จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นสามขา 
๖7 นางสาว นฤมล วงค์ปัญญา  จ้างเหมา ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นสามขา 
68 นาย ก าพล สายปินตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
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69 นางสาว ทวินันท์  เขื่อนศร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗0 นางสาว ชณิตรา  วังใน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
71 นาย พีรวัส บุปผามาลา จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗2 นางสาว ศิริพร  มาลา จ้างเหมา ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗3 นาย วรพล ทองกิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
74 นาง ภาวิณี ปองรักษ ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
๗5 นาง พิมพ์ใจ สายอ้าย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๗6 นางสาว เบญจวรรณ  กาวลิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
77 นางสาว ณัฐนิชา สุใจ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นแม่วะ 
78 นาง นันทิชา เตวัง พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นแม่วะ 
79 นางสาว สุภา ศรรีุ่งเรือง พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
80 นาง ดรุณี รวมสุข พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘1 นาง ชดาพร โอบนิธิกุลโรจน ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘2 นางสาว จุฬารัตน์ เทพพรมวงศ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
83 นาง ศรีจันทร์  กันด ี ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘4 นาง ลัดดา ธรรมชาวนา พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมด ำเนินงำนของกลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   
สรุปกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู่ 

ณ ห่องประชุม สสอ.แม่ทะ จ.ล ำปำง 
หลักกำรและเหตุผล 
 ป่จจุบันประเทศไทยให่ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได่ก าหนดเป่น
ยุทธศาสตร่ชาติระยะ 20 ป่ ซึ่งเน่นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ที่
ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะด าเนินยุทธศาสตร่ดังกล่าวให่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป่าหมายที่ก าหนดจะต่องแก่ไขป่ญหาการทุจริตคอร่รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด่วยในเวลาเดียวกัน เพ่ือ
ไม่ให่การทุจริตกลายเป่นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามในห่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได่
มีความพยายามในการต่อสู่กับป่ญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก่ไขป่ญหาให่หมดสิ้นไปได่ 
จากดัชนีการรับรู่การทุจริต ประจ าป่ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค่กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) ประเทศไทยได่คะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ 
ลดลง จากป่ พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 76 จากประเทศที่เข่าร่วม
ประเมิน 168 ประเทศ แสดงให่เห็นว่าป่ญหาการทุจริตคอร่รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง  
 กลุ่มSTRONGรักองค่กร ได่ตระหนักถึงป่ญหาการทุจริตภายในประเทศ จึงไ ด่จัดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู่ เพ่ือแสดงให่เห็นถึงศักยภาพกลุ่มรักษ่องค่กรในการท างานด่วยความโปร่งใส ตามมาตรฐาน
การประเมินคุณ ธรรมและความโป ร่งใสในการด าเนิ น งานของห น่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) การประเมินดังกล่าวนี้เป่นมาตรการเสริมในเชิงบวก ที่จะท าให่ทราบถึง
สถานการณ่กาด าเนินงานและการบริหารของหน่วยงาน องค่กรต่างๆว่าด่วยความโปร่งใส เป่นธรรมเพียงใด 
เพ่ือน าข่อมูลมาพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนพัฒนาผู่บริหารและเจ่าหน่าที่หน่วยงาน ใน
ด่ายจริยธรรม คุณธรรม น าไปสู่เพ่ิมค่าดัชนีภาพลักษณ่คอรัปชันของประเทศไทย โยจะมีแผนด าเนินการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ได่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นทั้งหมด 
โยกิจกรรมของกลุ่มรักองค่กร จะช่วยสนับสนุนการท างานโปร่งใสในองค่กร ก่อให่เกิดประโยชน่ต่อการพัฒนา
หน่วยงานและประเทศชาติต่อไป 
วัตถุประสงค่ของโครงกำร 

1. เพ่ือศึกษาและประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มรักองค่กร
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

2. เพ่ือจัดท าข่อเสนอแนะเกี่ยวกับป่ญหาในการด าเนินงานของกลุ่มรักองค่กรของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ส าหรับเป่นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
เป่าหมาย 

สมาชิกกลุ่ม  STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จ านวน  84 คน 
งบประมาณ    - 
 
 



สถำนที่  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 
ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. ให่สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู่ ในหัวข่อ ดังนี้ 
1.1 ในความคิดของบุคลากรในหน่วยงาน ท่านคิดว่าการบริหารแบบโปร่งใส ควรเป่นแบบ

ไหน 
- การจัดท าโครงการต่างๆในหน่วยงาน ต่องให่ทุกคนในหน่วยงาน รับทราบ 

โดยเฉพาะรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินงาน 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  ต่องให่ผู่รับเงินมารับและลงมือชื่อต่อหน่าเจ่าหน่าที่ใน

หน่วยงานอย่างน่อย 2 คน 
- ท าตามกฎระเบียบข่อบังคับของกระทรวงการคลัง   ข่อบังคับจริยธรรม 
- หัวหน่าหน่วยงาน ต่องชี้แจงรายละเอียด การด าเนินงาน ตัวชี้วัดให่บุคลากรใน

หน่วยงานทราบ 
- การบริหารแบบเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในหน่าที่ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ท างานเพ่ือประชาชน 
- ไม่มีการหาผลประโยชน่ เอ้ือตนเอง พวกพ่องและญาติ 
- มีความซื่อสัตย่ต่อหน่วยงาน องค่กร 

1.2 บุคลากรในหน่วยงานควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพ่ือเสริมสร่างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
องค่กร 
  -ปฏิบัติตามแนวทาง MOPH ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  -ตรงต่อเวลา   มีจิตอาสา  
  -งานทุกอย่างสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได่  
  -มีน้ าใจ  เสียสละ  อดทน  มีหัวใจบริการด่วยความเป่นมนุษย่ 
  -มีจิตส านึก  มีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย่ สามัคคี  
1.3 ท่านอยากให่องค่กรมีการบริหารงานโปร่งใสอย่างไร 
  -มีความจริงใจต่อกัน  ทั้งต่อหน่าและลับหลัง 
  -ยึดมั่นในความดี ละอายต่อบาป 
  -ตรวจสอบได่ทุกงาน ทุกขั้นตอน 
  -มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
  - มีการเคารพซึ่งกันและกัน ผู่ใหญ่สอน ให่ค าปรึกษาน่องๆ 
  -จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ในศูนย่วิป่สสนา บุคลากรในองค่กรทุกคน 
  -จัดอบรม OD  เพ่ือความรักความสามัคคีในองค่กร 

2. น าแนวทางท่ีได่จากการแลกเลี่ยนเรียนรู่สรุปให่กลุ่มรักองค่กรทราบ 
3. สรุปเนื้อหาแก่ผู่บริการทราบ เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุง แก่ไข ต่อไป  

 



ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

ประจ ำป่ งบประมำณ 2565 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กิจกรรม ระยะเวลำ 

ประชุมคณะท างานกลุ่ม ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/การ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

 7 มกราคม 2565 

ประชาสัมพันธ่กิจกรรมกลุ่ม/เชิญ
ชวนเข่าร่วมเป่นสมาชิกกลุ่ม/
รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพ่ือรณรงค่
ความโปร่งใส (บุคลากรย่ายมา
ใหม่) 

ประชาสัมพันธ่ผ่านการประชุมประจ าเดือน
เจ่าหน่าที่ /แนะน าโดยคณะบริหารกลุ่ม 

  10-31 มกราคม2565 

กลุ่มรักองค่กรประกาศเจตนารมณ่
ต่อต่านการทุจริต 

กลุ่มรักองค่กรร่วมประกาศเจตนารมณ่การ
ต่อต่านทุจริต สนับสนุนเจตนารมณ่ผู่บริหาร
สสอ.แม่ทะ 

  7 กมุภาพนัธ์ 2565 

จัดกิจกรรมเพ่ือสร่างความรู่และ
สร่างความตระหนัก ความเข่าใจ 
เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู่ในองค่กร เพื่อ
ระดมสมอง ความคิด เพ่ือสะท่อนความรูสึก
ของบุคลากร ในหน่วยงาน ปลูกจิตส านึก 
ปฏิบัติตามค่านิยมองค่กร มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตรงต่อเวลา และประกาศ
เจตนารมณ่ด่วยความโปร่งใส ตรวจสอบได่ 
จัดกิจกรรมให่ความรู่ในเวทีการประชุมต่างๆ 
-ให่ความรู่เรื่องการปฏิบัติงานด่วยความ
โปร่งใส  
-น าเสนอรายงานจากการประชุมเสนอ
ผู่บริหารทราบ 

พฤษภาคม-มิถุนายน 
2565 

ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม ประเมินความตระหนักรู่ และเข่าใจ การ
ปฏิบัติ ด่วยความโปร่งใส และมีคุณธรรมของ
บุคลากรในสสอ.แม่ทะ 

สิงหาคม  2565 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อรองรับ
การประเมิน และเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

กันยายน 2565 

 
 
 

 


