
รายงานการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบรหิารงานท่ีโปร่งใสของหน่วยงาน 
ของ “กลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน” 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ 
ถูกก าหนด  เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ท่ีหน่วยงานภาครัฐ  ท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ  และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ให้มี
ความโปร่งใส  เป็นธรรม  ปลอดจากการทุจริต  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้
ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน  โดยการส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากร  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบ  สุขภาพ (Human 
Resource for Health)  ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร  ซึ่ง
การท่ีจะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น  บุคลากรในระบบ
สุขภาพ  ต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย  4.0  คือคนท่ียืนอยู่บนขาของตนเองได้และพร้อม
ช่วยเหลือผู้อื่น  ตามแนวทาง  ค่านิยมขององค์กร MOPH คือ  

M : Mastery  ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
O : Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
P : People-centered approach  ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
H : Humility  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริม  ปรับปรุงและพัฒนา  ใหส้ านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ปลอดจากการทุจริต  
2. เพื่อส่งเสริม  ปรับปรุงและพัฒนา  ใหส้ านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  มี

มาตรฐานการบริการท่ีดีให้แก่ผู้รับบริการ 
หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน  

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  
- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส  
– หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า  
3. หลัก  4  ป. คือ  เป็นธรรม  โปร่งใส  ประสิทธิภาพ  และประหยัด 

แนวทางการด าเนินงาน  
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน  รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล  มีความเป็นกลาง  ไม่มีอคติ ล าเอียง  
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด  เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ  หรือการเปิดเผย 

ผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือ  ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  



 
 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนท่ียึดหลัก 

คุณธรรม  และความเป็นมือ  อาชีพของเจ้าหน้าท่ีในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้อง
เป็นแบบอย่าง  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน  และ 
สร้างวัฒนธรรมแห่ง  ความซื่อสัตย์สุจริต  เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

5. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัด 
เชียงใหม่  เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมหลัก  
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นหน่วยงานท่ี  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ปลอดจากการทุจริต  บุคลกรมีคุณธรรม  จริยธรรม  
2. มีการประชุมกลุ่มทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก  ในการก าหนดแนวทางกลุ่ม 

เพิ่มเติม  
3. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน 

ลักษณะต่างๆ ดังนี้  
 3.1 การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์  คือ  การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกิน 

ความเหมาะสม ซึ่งอาจ ส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
3.2 การหาประโยชน์ให้ตนเอง  (Self –dealing)  คือ  การหาประโยชน์ให้กับตนเอง  ครอบครัว 

หรือพวกพ้องจาก  ต าแหน่งหน้าท่ีเป็นการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อตนเอง  
3.3 การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting)  คือ  การเป็นที่ปรึกษาและ 

การจ้างงานให้แก่  ตนเอง  รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ  ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง  นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอก
ท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าท่ี ๆ  ได้รับมอบหมายจาก  หน่วยงานด้วย  

3.4 การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)  คือ  การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ 
ของทางราชการ  หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติ  หรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  

3.5 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการท่ีเป็นของส่วนตน  เพื่อประโยชน์ 
ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี  ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวง 
สาธารณสุข     

ระเบียบและแนวทางการด าเนินงาน  
1. ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector  

Management Quality Award : PMQA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี  2561  และผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม ่  
 



 ก าหนดค่านิยมองค์การ  สอดคล้องกับ MOPH  ของกระทรวงรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดประพฤติ ปฏิบัติ
ตามค่านิยมครองตน  ครองคน  ครองงาน  ดังนี ้ 

- มีความตรงต่อเวลา  ในการปฏิบัติงาน, การเข้าร่วมประชุม  หรือการเข้าร่วมท ากิจกรรม  
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ  
- มีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน  
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
- สร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
และประกาศนโยบายค่านิยม  MOPH  เป็นนโยบายหลักในการด าเนินงานของ  ส านักงาน 

สาธารณสุขสันทราย  ในท่ีประชุมเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานได้รับทราบ  พร้อมท้ังให้น าค่านิยมขององค์การไป
ถ่ายทอด  กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีใน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  การปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมองค์การมีการยก  ย่อง  เชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์การ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลกรท่านอื่นต่อไป  

         2. ผู้บริหารของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  ได้มอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

3. กลุ่มได้เข้าร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ในการจัดประชุม  
สัมมนาประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

4. ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ใช้หลักธรรมาภิบาล  ใน 
การบริหารงาน และใช้หลักวิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองท่ีดี (Organization Governance : 
OG), การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และจรรยาบรรณข้าราชการในการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ท าเนียบสมาชิกกลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 นายเสน่ห์    คนขยัน ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต.หนองแหย่ง รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
 

0894319696 

2 นายสายัณห์  ชัยศรีสวัสด์ิ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต.หนองจ๊อม รพ.สต.บ้านหนองไคร ้
 

0856956906 

3 นายธวัช      วันดี ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต.เมืองเล็น รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
 

0896364290 

4 นายไพฑรูย์  นุ่มฟัก ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา  
ต.หนองแหย่ง 

รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา 0903311818 

5 นายสมบัติ   สุนันต๊ะพันธ ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต.สันป่าเปา รพ.สต.บ้านป่าก้าง 
 

0867282406 

6 นายรสิทธิ    บริรักษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ รพ.สต.บ้านป่าเหมือด 
 

0861144710 

7 นายสมภพ   เก็งวินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต.ป่าไผ่ รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง 
 

0810253663 

8 นายฉัตรชัย   จ าปา ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว  
ต.แม่แฝกใหม่ 

รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว 0874299444 

9 นายอนุสิษฐ   กันธิ ผอ.รพ.สต.บ้านสันพระเนตร  
ต.สันพระเนตร 

รพ.สต.บ้านสันพระเนตร 0895615419 

10 นางบัวซอน   บุตรศักด์ิ ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
 

0932285840 

11 นางสมเพชร  ค าทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
 

0856956902 

12 นายครรชิต   ชนะทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ ต.สันทรายหลวง รพ.สต.บ้านท่อ 
 

0987486029 

13 นางสุนันทา   ชูมณี ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม  
ต.สันทรายน้อย 

รพ.สต.บ้านสันคะยอม 0811792419 

 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
สมาชิกกลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 วันท่ี ........ เดือน .................................... พ.ศ. ................... 

เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการกลุ่ม 

  1. ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... 
ต าแหน่ง ..................................................................... สังกัด .................................................................................. 
ว/ด/ป เกิด ................................................................... อายุ ......... ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ ..........  
ต าบล ............................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ..........................  
โทรศัพท์มือถือ ....................................................... E-mail …………………………………………………………………………. 

  2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก  กลุ่มตรวจสอบการบริหารงาน 

  3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... ผู้สมัคร 
   ( ........................................................... ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดต้ังกลุ่มสันทราย มีคุณธรรม  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   

วันที่  30  ธันวาคม  2561 
 

 
 

 
 
 
 
 


