
รายงานการประชุม ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  
(การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการก าหนดแนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
วันที่  4  เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย (ชั้น 2) 
----------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่ปรึกษาชมรม 
2. นายก าธร  อภิวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ประธานกรรมการ 
3. นายภูวดล  พัสกาลปักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
4. นายเจริญพร  พินปยา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
5. นายอรรควัชร์  รัตนวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
6. นายไสว  จีนาค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
7. นายวีรเดช  กุหลาบพนา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ  
8. นางณิชานันท์  บุญมาด า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
9. นายทนง  งอกงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
10. นายอัสชล  บุญมาด า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
11. นางสาวธีรกุล  ทองประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายชัยพร  สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       ติดราชการ 
2. นางสาวณภัทร  แก้วเขียว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

3. นางสาวพรรณปพร  ก้อนมณี นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา)        ติดราชการ 

4. นางมะลิวัลย์  บัวโอฬาร พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

5. นายสถาพร  ศิริพงษ์ พนักงานขับรถ ติดราชการ 

6. นางสาวนภาพร  ประพาสไพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ทันตฯ) ติดราชการ 

7. นางสาวนฤมล  ไพรสูงส่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

8. นายปัญญา  สุดแดนไพร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

9. นางมะลิวัลย์  ก าพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

10. นางนิภาพร  คีรีเขตสงบ พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

11. นายสุดี  ศรีพันธ์วนา พนักงานธุรการ ติดราชการ 

12. นางจารุวรรณ  ชูจันทร์ พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

13. นางจุฑามาศ  จิตสว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

14. นางธัญญาภรณ์  สวัสดิ์อารี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

15. นางสายพินน์  ยมเกิด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

16. นางสาวยุพิน  เสรีลักขณา นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา ติดราชการ 

17. นางสาวนงลักษณ์  ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ติดราชการ 

18. นายอัฐพล  พรมดี พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

19. นางจริญญา  น้อยค ากอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        ติดราชการ 
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20. นางจุฑามาส  ขานเพราะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        ติดราชการ 

21. นางณัฐนันทน์  ศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       ติดราชการ 

22. นางสาวลัดดา  สุขกลางดง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

23. นางสาวศุภกานต์  กุลประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

24. นางสาวนันทัชพร  เชียงแรง นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา) ติดราชการ 

25. นางสาวณัฐริกา  ค าปาละ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(จ้างเหมา) ติดราชการ 

26. นางดวงมาลย์  สวยสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้(จ้างเหมา) ติดราชการ 

27. นางสาวนับพระพร  สุริยธรรมคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

28. นางสาวมะลิวรรณ  จิตตารุ่งโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข(พกส.) ติดราชการ 

29. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีประดับไพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

30. นายนิคม  สิริบุญอภิรักษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

31. นายอภิสิทธิ์  กรุงมหาชน นักวิขาการสาธารณสุข(พกส.) ติดราชการ 

32. นายบริหาร  พูนผลสวัสดิ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

33. นางสาวรัญชินันท์  ไพรอนุรักษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

34. นาสาวพรนิภา  สกุลแสงมณี พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

35. นายยุรนันท์  อยู่กันทรากร พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

36. นางสาวบุณฑริกา  ชัยบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

37. นายอภินันท์  ปร๊ะย่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

38. นางสาววิไลพร  ชัฏมหาศาล พนักงานช่วยการพยาบาล      ติดราชการ 

39. นางสาวสุทธิพร  นกแล นักวิชาการสาธารณสุข(พกส.) ติดราชการ 

40. นายคชพล  ชีวขจรชมสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ติดราชการ 

41. นางสาวศรีวรรณ  มือเปย พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

42. นางสาวเรณู  ศรีไสวดาวเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

43. นางสาววาสนา  จ าปีสุดไฉไล พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

44. นายสายัณห์  แก้วมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

45. นางสาวสมพร  ฟ้ากว้างไกล นักวิชาการสาธารณสุข(จ้างเหมา) ติดราชการ 

46. นายนคร  พรธนาการ คนสวน ติดราชการ 

47. นางสาวดาพอ  ศรีสุขสันต์คงคา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ติดราชการ 

48. นางสารภี  อมรใฝ่สุรีย์ พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

49. นายเชิดชัย  นาทีทองเด่น พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

50. นางสาวสุประภา  ภิญโญสุภาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

51. นางสาวสุภัทรา  นันทกุลพลพินิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

52. นางสาวยลดา  นันทกุลพลพินิจ พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

53. นางสาววงนานุช  เงินบุญอนันต์ พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

54. นายสุรชัย  ประดับภูทอง พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

55. นางสาวยุวดี  เจียรไนแก้วอ าไพ พนักงานท าความสะอาด ติดราชการ 

56. นางทศมา  ไพรวัลย์คีรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

57. นางสาววศินันท์  กุหลาบพนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ติดราชการ 

58. นายวินัย  สุดก้องไพร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 
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59. นางสาวฐิติพร  ถิ่นวนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ติดราชการ 

60. นายจิรวัฒน์  บุษบาศรีไสว พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

61. นายสุริยา  พัฒนะเสรี พนักงานช่วยการพยาบาล ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- ไม่มี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. โดยนายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบเมย  เป็นประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๑ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมิน จ าแนกออกเป็น 9 
ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (๒) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (๓) ตัวชี้วัดการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (๕) ตัวชี้วัดการรับสินบน (๖) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (๗) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (๘) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (๙) ตัวชี้วัดการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 โดยได้น าหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

๑.๒ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่  025/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการเว็บไซต์และการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ลงวันที่ 6 เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมย 

๑.๓ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ที่  041/2564 เรื่อง จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  เพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมและผลักดันให้เกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีจิต
พอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบแนวคิด STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ยกระดับการรับรู้การทุจริตของบุคลากรในองค์กร ประสาน
กับหน่วยงานหรือชมรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่
เกี่ยวข้องกับทางการเมือง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี-        

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 - การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่
บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
ปัจจัย ๓ ประการที่ท าให้เกดิความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 
 เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
 การปิดบังความผิด 

 โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการท าหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of 
duty) ซึงมี ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน่ายงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการ
ตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ก าหนดให้ส่งแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ (MOIT 1-23) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด รายไตรมาส 

๕.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนก่อนด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง   

 - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ก าหนดให้มีการ ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ 
นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าชับให้
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลใน
ต าแหน่งและหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จะด าเนินการสืบสวนหากมีมูล
จะด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักน าสู่การกระท าผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละ
เว้นการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง 

๕.๓ จัดท า “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  โดยมีแนวทางในการ
ป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

  - มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการน าหลัก          

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)  
  - ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ 
๕.๔ จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี  
๕.๕ จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๕.๗ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เป็นประจ าทุกป ี

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการจัดจุดหรือมุมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
และให้ความกระจ่างในเรื่องที่ประชาชนสงสัยสอบถาม ให้ทันตามก าหนดเวลา  
   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ    

-ไม่มี-  
(นางสาวธีรกุล  ทองประดิษฐ์)  

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

(นายก าธร  อภิวงค)์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


