
แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อแผนงาน   บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายปี 2561 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย จึงได้จัดท าแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561 ขึ้น 
 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผน  
 เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัด โดย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

เป็นแผนเพื่อตอบสนอง   
   แก้ไขปัญหาท่ีส าคัญของพื้นท่ี     นโยบายและปัญหาระดับชาติ    สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   

                ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่....................... 
 

แหล่งงบประมาณ          
 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(แหล่งงบประมาณ)   งบผลผลิต    งบประมาณ   งบกรม/กอง   
งบพัฒนาจังหวัด         อปท.      อื่นๆ(ระบุ........) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  ปีงบประมาณ 2561 

 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1.ประชุมช้ีแจงให้บุคลากรใน
สังกัด 
 2.ประเมิน ITA ตามแบบประเมิน 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจใน
กระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้
บุคลากรในสังกัด 
2. เพื่อประเมินผลด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอสันทราย  
จ านวน 20  คน 
 

1. ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
สันทราย ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA  
2. บุคลากรเกิดความ
ตระหนักและให้
ความส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
หลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
มากยิ่งขึ้น 

1 
ธันวาคม   
2561 

 - 
กันยายน  
2561 

1.กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้บุคลากรในสังกัด 
  1.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน  
คนละ 80 บาท จ านวน 1 มื้อ  
เป็นเงิน 1,600 บาท    
  1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน 
 คนละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
 เป็นเงิน 1,000 บาท 
 

2.กิจกรรมประเมิน ITA ตามแบบประเมิน 
  2.1 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการประเมิน  เป็นเงิน   1,400 บาท 

 
งบประมาณทุกหมวดสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้

ตามความเหมาะสม 

สสอ.สันทราย 
 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 

4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  

 

ลงช่ือ)................................................ผู้จัดท าแผน       (ลงช่ือ).................................................ผู้เสนอแผน       (ลงช่ือ)......ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด............ผู้อนุมัติแผน 
        ( นางพัทธวรรณ ลาน้อย )                        (นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล)                                      (  ภูรีวรรธน์     โชคเกิด  )                            
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                             สาธารณสุขอ าเภอสันทราย        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
                รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่       
                                        

 
 



               



 
 
 
 

 
ท่ี ชม  2132/1076              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
                          อ.สันทราย   จ.เชียงใหม่    ๕๐๓๒๐ 

               27  ธันวาคม  2560 

เรื่อง โปรดลงนามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  ปี 2561 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม 0032.001.1/ว 2098 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี 2561    1  แผน 

   ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ได้ท าแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัด 
ฯ แบงบประมาณ จ านวน 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จึงขอส่งแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ 

 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                                                                       ทวีศักดิ์ เทียมตระกูล 
                    (นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล) 
          สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
        
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 
โทรศัพท์ ๐ 53350511 
โทรสาร  ๐ 53350511 
 
 



 

รายงานการประชุม กลุ่มบริหารสาธารณสุข เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.สันทราย 

.......................................... 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทวีศักดิ์   เทียมตระกูล สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2 นางพัทธวรรณ  ลาน้อย ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
3 นายเสน่ห์  คนขยัน ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
4 นายธวัช  วันดี ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
5 นางสมเพชร  ค าทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
6 นางบัวซอน  บุตรศักด์ิ ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
7 นายฉัตรชัย  จ าปา ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว 
8 นายสมภพ  เก็งวินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง 
9 นายรสิทธิ  บริรักษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด 

10 นายสายัณห์  ชัยศรีสวัสด์ิ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ 
11 นางสาวพิณนิพิชฌน์  ค าภีระ ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ 
12 นางสุนันทา  ชุมณี ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม 
13 นายอนุสิษฐ  กันธิ ผอ.รพ.สต.บ้านสันพระเนตร 
14 นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง 
15 นายไพฑรูย์  นุ่มฟัก ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮัก 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.จากการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปี 2560 ในโปรแกรม HDC  ผลงานของอ าเภอสันทราย 
ผลงานค่อยข้างต่ า ในตัวชี้วัดท่ี 11 มะเร็งปากมดลูก   ตัวช้ีวัดท่ี 12 มะเร็งปากเต้านม ตัวช้ีวัดท่ี 13 งานคัด
กรองความดันโลหิตสูง    ตัวช้ีวัดท่ี 14 การคัดกรองเบาหวาน  ในปี 2561 ตัวช้ีวัดกระทรวง เพิ่มจาก 15 
ตัว เป็น 22 ตัว ขอให้  ผอ. รพ.สต. ทุกแห่ง ติดตามการท างานของผู้รับผิดชอบ แต่ละตัวช้ีวัด แล้วน าข้อมูล
มาลงในโปรแกรมให้สมบูรณ์ด้วย เพราะเป็นผลงานท่ีมีผลต่องบประมาณ ตาม QOF  
   2. ตัวชี้วัดกระทรวง มอบให้แต่ละฝ่ายปรับผลงานตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับบริบท  
  3. เป้าหมายกระทรวง เน้นการส่งเสริมป้องกันและลงชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะงานวัณโรค 
ของให้เร่งด าเนินการควบคุมป้องกันกลุ่มเส่ียง 7 กลุ่มในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
  4. ขอให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาค่านิยมกระทรวง MOPH น าไปพัฒนาบุคลากรด้วย 
  5. เรื่องการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นท่ี โดยเฉพาะการก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่  โรคมือเท้าปาก ขณะนี้ อ าเภอสันทราย มีจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ เป็นอันดับ 1 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พื้นท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและมีการป้องกันท่ีถูกวิธี 
ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/๒๕61 
 -รับรองรายงานการประชุม 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน  
  1.จากการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ในระดับโซนท่ีผ่านมา ขอให้ทีมโซนต้ังคณะกรรมการใน
การจ าหน่ายครุภัณฑ์ท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้  
ระเบียบวาระที่ ๔ งานบริหาร  
  1. งานตรวจสอบ/ควบคุมภายในและการเงิน 
    1.การจัดท ารายงานการเงิน ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน  ผอ. รพ.สต. ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนน าส่ง สสอ. 
    2.การส่งรายงานงบเดือน ให้ส่งทุกวันท่ี 8 ของเดือนถัดมาและตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
ลงลายมือช่ือให้เรียบร้อย 
    3.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน ให้ยึดระเบียบงานพัสดุ ปี 2561 และ ให้ขอ 
อนุมัติต้ังแต่วันท่ี 25 ของเดือนก่อนส้ินเดือน เช่น ค่าจ้าง หนังสือพิมพ์   น้ าด่ืม น้ ามันเช้ือเพลิง 
    4.การจัดท าสัญญายืมเงิน  ให้จัดท า 2 ฉบับ ตัวจริงให้ผู้ยืม ส าเนา เก็บไว้ส านักงาน และให้
แนบส าเนาโครงการหรือเรื่องท่ีจะยืม ยกเว้นห้ามยืมค่าวัสดุ  
    5.การส่งรายงานค้างสัญญายืมเงิน ถ้ามีสัญญาค้างให้รายงานใครเป็นผู้ยืม และให้ส่งรายงาน
พร้อม 407 วันสุดท้ายของเดือน (ส าเนา) ให้ สสจ.ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
   6.ทะเบียนคุมใบส าคัญรองจ่าย ท าขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินยืมเรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มคล้าย
ทะเบียนคุมสัญญาฯ และในทะเบียนคุมสัญญาฯ ถ้าจ่ายแล้วและได้ใบเสร็จมา ช่องวันเปล่ียนสภาพให้ใส่วันท่ี
ใบเสร็จและหมายเหตุระบุ ว่าเป็นใบส าคัญรองจ่าย 
   7.บัญชีธนาคารหรือสมุดคู่ฝาก ของ รพ.สต. ผู้มีอ านาจในการเบิกถอน แต่งต้ังจ านวน 5 คน  
ลงนามเบิกถอน 3 ใน 5 โดย ต้องมีสาธารณสุขอ าเภอเซ็นเบิกถอนทุกครั้ง 
   8.ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก เพื่อคุมการเบิก – จ่ายเงินของบัญชีธนาคารและให้ผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ และให้ท าบันทึกขออนุมัติการเบิกเงินจากบัญชีธนาคารทุกครั้งตามแบบฟอร์มท่ีส่ง 
   9.แนวทางการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ คือ 
    1.เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กร กระตุ้นให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
และอยู่ในกรอบธรรมาภิบาล 
    2.การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) เพื่อกระตุ้นการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี  
     3.เสริมมาตรการ แก้ไขกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหา  
   2.งานบริหารทั่วไป 
    1.ทวงรายงานควบคุมภายใน ปย.1 ปย.2 ขอความร่วมมือส่งท้ังไฟล์และเอกสาร ให้ สสอ. 
ปย.2 ให้ส่งเฉพาะท่ีมีความเส่ียง ทางสสอ. สรุปความเส่ียงแต่ละงานในภาพอ าเภอ เสนอ สสจ. ต่อไป 

 2.งานพัสดุ ขอส่งสรุปผลการตรวจครุภัณฑ์ประจ าปี 2560 และแผนการใช้พัสดุ ปี 2561 
 3.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันท่ี 4 ม.ค. 60 เวลา 8.00 - 12.00 
น.   

4.การอยู่เวร 7 วันอันตราย ต้ังแต่วันท่ี 28 ธค.60 - 3 มค.61 โดยมีจุดบริการฯ 4 จุด 
ได้แก่  

จุดท่ี 1 ป้อมต ารวจสันทรายน้อย 
จุดท่ี 2 ป้อมต ารวจแม่โจ้ 
จุดท่ี 3 หน้าสถานีต ารวจแม่แฝก 
จุดท่ี 4 ส่ีแยกแม่กวง 



 
  ให้จัดเวรอยู่ 2 เวร คือ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น.    ขอความร่วมในการ
ดูแลเรื่องสถานท่ี และการให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
  5.งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม 28 ธค.60 - 8 มค.61 จะมีการจัดเวรร่วมงานจะแจ้ง
อีกครั้ง 
  6. เรื่องหมอกควันไฟป่า จะมีช่วงชิงเผาก่อน และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือน
เมษายน 2561 ห้ามเผา  
   3.งานโรคติดต่อ 
   1.แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข็มข้น ให้ แผน
ตามสีของพื้นท่ี (ใช้แบบฟอร์ม สสจ.) 

 -รายงานค่า Hi Ci รายสัปดาห์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พย. 60 ท่ีส่งแล้ว ป่าก้าง, หนอง
ไคร้ ท่ียังไม่ได้ส่งขอความร่วมมือด าเนินการส่งภายในสัปดาห์นี้ด้วย 

-รายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ รายแรกของหมู่บ้าน ของปี 2560 ท่ีส่งแล้ว หนองมะจับ
, ร่มหลวง, ศรีบุญเรือง, ป่าเหมือด, สันคะยอม, สันนาเม็ง,สันพระเนตร,เมืองวะ 

ไข้เลือดออกขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข็มข้น ให้ แผนตามสีของพื้นท่ี (ใช้แบบฟอร์ม สสจ.) 
  2.การลงพิกัด ตาม PODD ขอให้ลงข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยท่ีรายจังหวัด 
   4.งานพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน 
     1.การลงข้อมูล อสม. ขอให้ลงในเวบ อสม.ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง   
   5.งานยาเสพติดและความม่ันคง 

1. เรื่องยาเสพติด วันท่ี 14 -25 ธันวาคม 2560 จะมีการเข้าค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
จังหวัดเชียงใหม่  คุณรสิทธิ และคุณเอกพงษ์ เป็นวิทยากรร่วม สสจ.เชียงใหม่ 

    2.การขับเคล่ือน To Be No 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายให้จัดต้ังชมรม ตาม
แนวทางการขับเคล่ือนโครงการ ให้ครบทุกต าบล  
    3.การก าหนดยาเสพติดเพิ่มเติม 11 ชนิด คือ 1.ซาฟรอล 2.ไดเมดทิลแอมเฟตามิน 3.ไน
ตราซีแพม 4.ไนเมตาซีแพม 5.พิชฝ่ิน 6.ฟีนาซีแพม 7.เฟนนิลโพรพาโนลามีน 8.เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน 
9.เมทิโลน 10.เมฟิโดรน 11.ไอโซซาฟรอล 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
    -ไม่มี 
  
 ประชุมครั้งต่อไป  12  มกราคม  ๒๕61 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสสอ.สันทราย   

     ปิดประชุมเวลา    ๑6.3๐ น. 
     ผู้บันทึกการประชุม  นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์ 

              จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ทวีศักดิ์ เทียมตระกูล 
                    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย
  
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าประกาศเจตนารมณ ์

“คนไทยไมท่นต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 

 
ข้าพเจ้า นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล   สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  
  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า   จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าใน
พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เป็นคนดี คุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน   ในสัมมาอาชีพ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ กล้ายืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง   ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน  ไม่ทนต่อการทุจริต  หรือใช้
ต าแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน    และท าหน้าที่น าบุคลากร   สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยม  ใน
การบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่ง
ในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในส่ิงที่ถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

  และข้าพเจ้า ขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลาบาท
และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.2560  
                                         
             
 
                      (นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล) 
                                      สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
   
 
 
 
 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โทร 0 53350511             

ท่ี  ชม 1432/6                 วันที่   4   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561                           

เร่ือง ขอประชาสัมพันธ์สต๊ิกเกอร์และแผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

  ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้รับท าสต๊ิกเกอร์และแผ่นพับเพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใสประจ าปี 2561 นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จึงขอน าส่งสต๊ิกเกอร์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส เพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

 

    

 
 (นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล) 

          สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สต๊ิกเกอร์และแผ่นพับเพือ่เสริมสร้างความโปร่งใส 
 

 
 

 
 

 
 


