
 
 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม ชมรม  “STRONG” 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

 
  การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเ มินคุณธรรมละความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดการทุจริต  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  จึงให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน  
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร  
เป็นปัจจัยความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย  “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” บุคลากรต้องได้รับการดูแลและพัฒนา ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ 
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด(มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
 P: People3centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
 H: Humilly มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน การเคารพผู้อื่น 
 
การใช้หลัก  STRONG มาประยุกต์ในการต่อต้านการทุจริต 
 S:Sufficient การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานและการด าเนินชีวิต 
 T:Transparent การปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 R:Realize การตระหนักรุถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 O:Onward การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
 K:Knowledge การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต 
 G:Generosity การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ของส านัก สาธารณสุขอ าเภอ     
ป่าบอน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และประชาชนอ าเภอป่าบอน 

๒. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความ 
ละอายใจต่อการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน 

๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 

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

๓. หลัก ๔ ป คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 

แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ และล าเอียง 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ 
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง 
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๕. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

กิจกรรมหลัก 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง เป็นหน่วยงานที่ 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 

๒. มีการประชุมกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม 
๓. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน 

ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
- การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือการรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ 

เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ 
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องจาก 

ต าแหน่งหน้าที่  เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
- การท างานพิเศษ คือการเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่ง 

สถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน  หรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยัง
รวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท าง านพิเศษภายนอกท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานด้วย  
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- การรับรู้ข้อมูลภายใน คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของทางราชการ หรือน า 

ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
- การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เสียหายหรือเสียประโยชน์ 
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข  

คือ 
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด(มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
 P: People3centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
 H: Humilly มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน การเคารพผู้อื่น 
 

คณะบริหารจัดการกลุ่ม 

๑. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน         ประธานคณะท างาน 
๒. นายภูวนาท ณรงค์รัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        รองประธาน 
๓. นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       คณะท างาน 
๔. นางสาวสุชาดา  นวนทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        คณะท างาน   
๕. นายนพพล  กองเอียด   ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งนารี         คณะท างาน 
๖. นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองธง         คณะท างาน 
๗. นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ           ผอ.รพ.สต.บ้านท่าดินแดง         คณะท างาน 
๘. นายสมปราถนา  ฉิมสังข์ ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ       คณะท างาน 
๙. นางสาวสารภี จันทร์มุณี       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         คณะท างานและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
        ใบสมัครเลขที่........................... 
        วันที่รับ..................................... 
        วันที่ลงข้อมูล............................ 
 

ใบสมัครเข้าร่วมกลุ่ม “ชมรม STRONG” 
ตรวจสอบการบริหารงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  

......................................................... 
 
เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการกลุ่ม “ชมรม STRONG” 
 

๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 
ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.................................................................. 
ว/ด/ป/เกิด............................................อายุ.............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.................................... 
หมู่ที.่.............ซอย.................ถนน..........................................ต าบล.................................................... 
อ าเภอ...................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทร(มือถือ).............................................E-mail.................................................................................. 

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม “เมืองลุง ใสสะอาด” 
๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ  

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
     (.......................................................) 
 

 
หมายเหตุ 

๑. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 

๒. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินงานของกลุ่ม “ชมรม STRONG” 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ขั้นตอนการท างาน กิจกรรม ระยะเวลา 
ประชุมคณะท างานกลุ่ม ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/

จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของกลุ่ม 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม/เชิญ
ชวนสมาชิก/รวบรวมสมาชิก เพื่อ
รณรงค์ด้านความโปร่งใส 

ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม
ประจ าเดือน/แนะน าคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

กลุ่ม“ชมรม STRONG” 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
ทุจริต 

สมาชิกกลุ่ม “ชมรม STRONG”ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
สนับสนุนเจตนารมณ์ผู้บริหารส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่อง
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรได้
ปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์กร มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยตรงในเวทีการ
ประชุม 
-ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาการทุจริต 
กฎหมาย บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
และเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการ
กระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
สรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอแก่ผู้บริหาร
ให้รับทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม ประเมินความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส และมี
คุณธรรมของบุคลากรในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง แนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป 

มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๕ 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานกลุ่ม “ป่าบอน  ใสสะอาด” 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  รอบท่ี  ๑  (มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑.การละท้ิงหน้าที่
ราชการ 

- การลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติงานท างานตรง
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ทุกวัน 

-ไมมี่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน มา
ท างานสายและขาดราชการ 
-เจ้าหน้าที่มีการลงลายมือ
ปฏิบัติงานตรงเวลาทุกวัน 
-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
ป่าบอน 
 

 

๒.การเบียดบังทรัพย์สิน
ของทางราชการ/การใช้
ทรัพย์อย่างมีคุณค่า 

- ไม่น าทรัพย์ของทาง
ราชการไปใช้ส่วนตัว 
 
 
 
- ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า
ได้ประโยชน์สูงสุด 

-ไมมี่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน น า
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ส่วนตัว 
-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
น าทรัพย์สินทางราชการของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองพัทลุงไปใช้ส่วนตัว 
-มีการน าวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถ
ซ่อมแซมได้มาซ่อมแซมเพ่ือ
กลับมาใช้ต่อ 
-มีการน ากระดาษหน้าเดียว
กลับมาใช้ 
 

 

๓.การใช้รถราชการอย่าง
เหมาะสม 

- บันทึกการใช้รถราชการ 
- การปฏิบัติตามหลักการ
ใช้รถราชการ โดย
เคร่งครัด 

- มีการบันทึกรายงานการใช้รถ
ราชการทุกครั้ง 
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้รถราชการของเจ้าหน้าที่ 
 

 

 


