
 

   

 การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                

ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงถือเปนการ 

ยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐเปนมาตรการปองกัน 

การทุจริตเชิงรุก ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ใหมีความโปรงใส 

เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และ จึงใหความสําคัญกับ 

ผูปฏิบัติงาน โดยการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวง 

สาธารณสุข ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซ่ึง

เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดของทุกองคกร เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ขององคกร ซ่ึงการท่ีจะบรรลุเปาหมาย 

“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพตองไดรับการดูแล 

และพัฒนาใหเปนคนไทย ๔.๐ คือคนท่ียืนอยูบนขาของตนเองไดและพรอมชวยเหลือผูอ่ืน ตามแนวทาง คานิยม

ขององคกร MOPH คือ  

 M: Mastery ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบ)                    

 O: Originality สรางสรรคนวัตกรรม สิ่งใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอระบบสุขภาพ  

 P: People-centered approach ยึดประชาชนเปนท่ีตั้ง เปนศูนยกลางในการทํางาน  

 H: Humility มีความออนนอมถอมตน การเคารพผูอ่ืน 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ใหสุจริต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เปนหนวยงานท่ี

ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต 

 ๒. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง มีมาตรฐานการบริการท่ีดีใหแกผูรับบริการ 

หลักคุณธรรมในการดําเนินงาน 

 ๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๒. หลักธรรมาภิบาล คือ  

  - หลักนิติธรรม  

  - หลักคุณธรรม  

  - หลักความโปรงใส  

  - หลักการมีสวนรวม  

  - หลักความรับผิดชอบ 

  - หลักความคุมคา  

 ๓. หลัก ๔ ป. คือ เปนธรรม โปรงใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 

กลุม ชมรม STRONG โนนสูง 



แนวทางการดําเนินงาน 

 ๑. ปกปองประโยชนสาธารณะ ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักผลประโยชนสวนรวม ไมใหผลประโยชนสวนตัว 

มาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มีความเปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง 

 ๒. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด เปดโอกาสใหตรวจสอบ หรือการเปดเผยผลประโยชน 

สวนตัว หรือ ความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

 ๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรม และ 

ความเปนมือ อาชีพของเจาหนาท่ีในการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนโดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

 ๔. สรางวัฒนธรรมองคกร สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน และสราง 

วัฒนธรรมแหง ความซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 ๕. ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ือพัฒนา องคกรสูความเปนเลิศ 

กิจกรรมหลัก 

 ๑. สงเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  เปนหนวยงานท่ี ปฏิบัติงาน

ดวยความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต บคุลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. มีการประชุมกลุมทุกไตรมาสเพ่ือระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการกําหนดแนวทางกลุมเพ่ิมเติม 

 ๓. ดําเนินการเฝาระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทําท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนเปนไปใน ลักษณะ

ตางๆ ดังนี้ 

   การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกินความ 

เหมาะสม ซ่ึงอาจ สงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

   การหาประโยชนใหตนเอง (Self-dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวหรือ 

พวกพองจาก ตําแหนงหนาท่ี เปนการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเอง 

   การทํางานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเปนท่ีปรึกษาและ

การ จางงานใหแก ตนเอง รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการเขาไปเปนนายจางของ 

ภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ี 

ไมใชอํานาจหนาท่ีไดรับมอบหมายจาก หนวยงานดวย 

   การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็น ในขอมูลลับ

ของ ทางราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชน ในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ 

หรือนําขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติ หรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

   การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตน เพ่ือประโยชนสวนตัว 

ของเจาหนาท่ี ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรประพฤติ 

ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ MHSK Model (Maha Sarakham Model) 



ระเบียบและแนวทางการดําเนินงาน 

 ๑. รวมกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management QualityAward : PMQA) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ือพัฒนา องคกร สูความเปนเลิศ 

ประจําป ๒๕๖๔ และผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง กําหนดคานิยมองคการ สอดคลองกับ 

MOPH ของกระทรวง รณรงคใหบุคลากรในสังกัดประพฤติ ปฏิบัติตาม คานิยม ครองตน ครองคน ครองงาน ดังนี้ 

 - มีความตรงตอเวลา ในการปฏิบัติงาน, การเขารวมประชุม หรือการเขารวมทํากิจกรรม  

 - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รักการเรียนรูคนหาความรูสมํ่าเสมอ  

 - มีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน  

 - สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

 - สรางจิตสํานึกการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และประกาศนโยบายคานิยม MOPH เปนนโยบายหลัก

ในการดําเนินงานของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ในท่ีประชุม เพ่ือใหหัวหนากลุมงานไดรับทราบ               

พรอมท้ังใหนําคานิยมของ องคการไปถายทอดกระตุนใหเจาหนาท่ีในสังกัด การปฏิบัติตน ตามคานิยมองคการมี

การยกยอง เชิดชูเกียรติใหแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตนตามคานิยมขององคการ เพ่ือเปนแบบอยางใหกับบุคลกรทาน

อ่ืนตอไป 

 ๒. ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดมอบนโยบายและประกาศ เจตนารมณ การ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment :ITA) 

 ๓. กลุมไดเขารวมประชุมและประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตในองคกร ในการจัดประชุม สัมมนา 

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) 

 ๔. ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ใชหลักธรรมาภิบาล ในการ บริหารงานและใชหลัก

วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organization Governance : OG), การบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี และจรรยาบรรณขาราชการในการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรทํางานอยางถูกตอง ตามกฎระเบียบ

และหลักจริยธรรม 

 

 

 

 



กลุมชมรม STRONG โนนสูง 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม 

        วันท่ี  ........................................................... 

เรียน ประธานคณะบริหารจัดการกลุม 

  ๑. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... 

ตําแหนง..................................................................สังกัดหนวยงาน ........................................................................ 

ว./ด./ป.เกิด......................................................อายุ...................ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี................ 

ซอย...............................ถนน........................................ตําบล......................................อําเภอ.................................. 

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย..................................โทร.(มือถือ)........................................... 

E-mail................................................................................................................................................................. 

  ๒. ขาพเจามีความประสงคสมัครเปนสมาชิก ชมรม STRONG โนนสูง 

  ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุมทุกประการ 

 

       (ลงชื่อ)..................................................... ผูสมัคร 

               (....................................................) 

       ตําแหนง ....................................................... 

 

หมายเหตุ 

๑. เปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

    จังหวัดนครราชสีมา 

๒. สามารถเสียสละทํางานเพ่ือสวนรวม เห็นแกประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 

 

 


