
MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

 

นโยบายสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก 

 
มอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากร 

นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก มอบนโยบายแก่ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  และบุคลากรของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ให้ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับ ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการปฏิบัติและพัฒนางานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดเผยและ
ให้เข้าถึงข้อมูล เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ป้องกันการกระทำผิดวินัยและ
กฎหมาย ของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 

“การบริหารประสิทธิภาพ บริการคุณภาพ มีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อสุขภาพดีของประชาชน " 

1. ตำเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
๒. บริหารงาน ยดึหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน 
๔ พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ 
๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู,้ เชีย่วชาญวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม และการประสานงานระหว่างเครือข่าย 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่นำสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ เน้น ระบาด 
8. หน่วยบริการมีคุณภาพ 
9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึง่ตนเองได ้

 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1.ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
    1. โดยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงานและเป็น

ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 
    2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
    3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
    4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
    5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
    6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 
    7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
    8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
    9. แผนปฏิบัติการประจำเดือนของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน 
Link ภายนอก :  
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน              ตำแหน่ง สาธารณสขุอำเภอกะทู ้
                   วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565              วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
(ว่าที่ร.ต.หญิง รตันพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ 
                                               วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
    11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
   12.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
   13.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   14.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
   15.  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
   16.  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
   17.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบ(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
   18.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
          18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
          18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
          18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 
          18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
          18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
 

Link ภายนอก : h 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน              ตำแหน่ง สาธารณสขุอำเภอกะทู ้
                   วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565              วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
(ว่าที่ร.ต.หญิง รตันพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ 
                                               วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

https://www.fang-dho.com/


 


