
 
 

 
 

 
 
 
 

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ   ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการ และปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จึง
ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human 
Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร ซึ่ง
การท่ีจะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบ
สุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนท่ียืนอยู่บนขาของตนเองได้  และพร้อม
ช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รบัผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีต้ัง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ใหส้ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น

หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีมาตรฐานการบริการท่ีดีให้แก่ผู้รับบริการ 

 

หลักคุณธรรมในการดำเนินงาน   
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส    
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า            

 
 
 
 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน ชมรม STRONG  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 

 



 
 

 
 

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
ระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 

1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำเอียง 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 
 6. ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น

หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการประชุมกลุ่ม ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการกำหนดแนวทางกลุ่ม

เพิ่มเติม 
3. ดำเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทำท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน

ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
- การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพ้องจากตำแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อตนเอง 
- การทำงานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นท่ีปรึกษาและการ
จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่งสถานภาพการทำงานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐ
ในการทำงานพิเศษภายนอกท่ีไม่ใช่อำนาจหน้าท่ีๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 
- การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น 



 
 

 
 

- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการท่ีเป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข 
คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รบัผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีต้ัง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น  

คณะท่ีปรึกษากลุ่ม 

๑.  นายนายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
๒.  นายนำชัย ประทีป ณ ถลาง ผอ.รพ.สต.กะทู้ 
๓.  นางสาวเจรติย์ วุฒิชาญ  รักษาการ ผอ.รพ.สต.กมลา 

               
 
 
คณะบริหารจัดการชมรม STRONG สสอ.กะทู้ 

๑.  นางสาวกุมภา ดาศรี  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ประธาน 
๒.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสาวิตรี ฤทธิ์ตั้ง

ตระกูล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รองประธาน 

๓.  นางสาวปิ่นผกา เป็ดทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน 
๔.  นางสาวรัตนพร คงตุ้ง นักวิชาการสาธารณสุข คณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม                                 

 
         วันท่ี    
 

เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการชมรม STRONG สสอ.กะทู้ 
 

  ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                          
ตำแหน่ง                                                 สังกัดหน่วยงาน     
ว./ด./ป.เกิด    อายุ  ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี          
หมู่ท่ี            ซอย             ถนน    ตำบล    
อำเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์          
โทร.(มือถือ)    E-mail    

  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ชมรม STRONG สสอ.กะทู้ 

  ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)    ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 
หมายเหตุ   

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

2. สามารถเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรม STRONG  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 

 



 
 

 
 

 


