
บันทึกรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ และ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วันที ่ 11  เดือน กุมภาพันธ์      พ.ศ.  ๒๕๖5 

สถานที่ประชุม  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 2) 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

1. นายแกล้วกล้า   ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
2. นายวีรเดช กุหลาบพนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
3. ว่าที่ ร.ต.อัสชล บุญมาด า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายไสว จีนาค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
5. นางณิชานันท์  บุญมาด า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายอรรควัชร์ รัตนวงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายทนง งอกงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายเจริญพร ปินทยา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
9. นายชัยพร สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

10. นางสาวนฤมล ไพรสูงส่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นายก าธร อภิวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
12. นายอภิสิทธิ์ กรุงมหาชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข(พกส.) 
13. นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี นักวิชาการสาธารณสุข(พกส.) 
15. นางสาวนันทัชพร เชียงแรง นักวิชาการสาธารณสุข 
16. นางสายพินน์ ยมเกิด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายนิคม สิริบุญอภิรักษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล 
2. นายจิรวัฒน์ บุษบาศรีไสว พนักงานช่วยการพยาบาล 
3. นางสาวมะลิวัลย์ บัวโอฬาร พนักงานท าความสะอาด 
4. นางสาววงนานุช เงินอนันต์บุญ พนักงานช่วยการพยาบาล 
5. นายยุรนันท์ อยู่กันทรากร พนักงานช่วยการพยาบาล 
6. นายเชิดชัย  นาทีทองเด่น พนักงานช่วยการพยาบาล 
7. นายสุรชัย ประดับภูทอง พนักงานช่วยการพยาบาล 
8. นายบริหาร พูนผลสวัสดิ์ พนักงานช่วยการพยาบาล 
9. นายสถาพร ศิริพงษ์ พนักวานขับรถ 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น. โดย นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย เป็นประธานทีป่ระชุม 
 
วาระก่อนการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนประชุม เสริมสร้างพลังใจโดยการท าสมาธิ เป็นเวลา 3  นาท ี
2. กิจกรรม BAR กล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ ความคาดหวังในการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  
3. กิจกรรมการรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกประเภท “ประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565” โดยมีข้อความประกาศ ดังนี้  

“ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว...............ต าแหน่ง.......................) ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท า
หน้าที่น าบุคลากรสาธารณสุข ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมี
คุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่ นคง ด ารงอยู่ด้วยความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท า
การโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่าเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียง
ข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป.....” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

เรื่องท่ี 1 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเน้นย้ าในการบริหารงานและประกาศ
เจตนารมณ์เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้องค์การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดให้หน่วยงานในเครือข่ายทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกระทรวง 
กรม กอง จังหวัด อ าเภอ และต าบล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในวันนี้ ซึ่งตามที่คณะกรรมการจัดอบรมได้วางแผนการจัดอบรมร่วมกันว่าจะมี
การน าเนื้อหา/หลักการส าคัญๆ หลายประเด็นมาชี้แจงและใช้เป็นหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
วันนี้ ซึ่งขอให้ทุกคนตั้งใจรับฟังและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรจะได้บรรยายในแต่ละหัวข้อ จึงขอเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการคุณคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ และ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ประจ าปีงบประมาณ  2565” ณ บัดนี้ 

ที่ประชุม  :  รับทราบปฏิบัติ 
 
 
 
 



๓ 
 

เรื่องที่ 2 หัวข้อเรื่องที่จะน ามาชี้แนะและสื่อสารให้กับบุคลากรในสังกัดทราบในการอบรมในวันนี้ เป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องใช้ประกอบการ
รายงาน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยประกอบด้วย ประเด็นส าคัญๆ จ านวน 9 ประเด็น 
ดังนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 วินัยข้าราชการ (วิทยากรโดย นายเจษฎา  ต้อนรับ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ) 

ในการบริหารราชการของประเทศไทย ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลบริหารราชการ เป็นกลไกหลักส าคัญที่จะนามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ จึงจา
เป็นอย่างยิ่งท่ีข้าราชการพลเรือนจะต้องทาตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน โดยการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นข้าราชการที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการ ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  หาก
ข้าราชการพลเรือนไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระเบียบวินัยอันดี นอกจากจะทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของความ
เป็นข้าราชการแล้ว ยังทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาในรัฐบาล อันจะส่งผลกระทบนาความเสียหายมาสู่
ระบบราชการ ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมด้วย วินัยข้าราชการพลเรือนจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องมีและ
ข้าราชการพลเรือนทุกคนจะต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทาง
วินัยตามที่บัญญัติไว้ ย่อมถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ แต่เป้าหมายของวินัย
ข้าราชการพลเรือนมิได้อยู่ที่การลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว  ควรมุ่งในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนมีวินัยที่ดีด้วย 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือวินัยข้าราชการ ตามกฏ กพ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
๑. กรณีตัวอย่างที่ ๑ นายเมรัย เป็นข้าราชการ ได้ปฏิบัติราชการจนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. 

นายเมรัย ได้ออกจากที่ท างานโดยไม่ได้บอกให้หัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงานแต่อย่างใด ต่อมาเวลาประมาณ 
๑๑.๓๐ น. นายเมรัยได้รับเข้ามาที่ท างานโดยมีอาการมึนเมาสุราและพูดจาฟังไม่รู้เรื่อง หัวหน้างานจึงตามภรรยา
ให้มาตัวกลับบ้าน นายเมรัยรับว่าในวันและเวลาดังกล่าวตนได้ออกไปรับประทานอาหารที่บ้านพัก ระหว่างทางได้
พบเพื่อนๆนั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านริมถนนและเรียกตนร่วมดื่มสุรา ตนจึงได้ร่วมดื่มสุราด้วยและไปรับประทานอาหาร ที่
บ้านแล้วจึงกลับไปท างาน 

- พฤติการณ์ของนายเมรัย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ 
และฐานไม่รักษาชื่อเสียงและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย          ตาม
มาตรา ๘๒ (๕) (๑๐) และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัด
เงินเดือน จ านวน ๔% เป็นเวลา ๑ เดือน  

๒. กรณีตัวอย่างที่ ๒ นายค ามูล ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านบริหารและเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ขณะปฏิบัติงานในส านักงานได้ถูกนายภูเวียง สาธารณสุขอ าเภอ ซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาเรียกพบและว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการท างานที่พบความบกพร่องและแจ้งให้แก้ไขท าให้นายค า
มูล เกิดความไม่พอใจ จึงพูดใส่หน้านายภูเวียง “พ่ีจะเอาอย่างไรกับผม” โดยมีเจ้าหน้าที่ที่นั่งปฏิบัติงานได้ยินและ
เห็นเหตุการณ์ด้วยกันหลายคน พฤติกรรมเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการ
ด้วยกัน ตามมาตรา ๘๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 
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๓ กรณีตัวอย่างที่ ๓ ข้าราชการชายได้เข้าไปในบ้านพักของผู้หญิงซึ่งมิใช่ภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมายของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุผลอันสมควรเพราะว่ามีอาการเมาสุรา เมื่อได้รับแจ้งว่าให้ออก
จากบ้าน ก็ไม่ยอมออกจนเพ่ือนต้องเข้าไปดึงตัวออกมา และศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุก ๖ เดือน และปรับ 
๔,๐๐๐ บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษมีก าหนด ๒ ปี และคดีถึงที่สุดแล้ว พฤติการณ์ของข้าราชการชายดังกล่าว 
ถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนไม่ ให้ เสื่ อมเสียตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

๔. กรณีตัวอย่างที่ ๔ นางสาวสุดที่รัก ได้ลักบัตรเครดิตของเพ่ือนร่วมงานที่ธนาคารส่งมาที่ตู้จดหมาย
ของกลุ่มงาน หลักจากนั้นได้ด าเนินการค้นหาข้อมูลส่วนตัวจากโปรแกรม HOSxp ของโรงพยาบาล แล้วเปิดใช้บัตร
แบบอัตโนมัติหลักจากนั้นได้น าบัตรเครดิตไปกดเงินสดจากตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หลายสาขา โดยไม่ได้เป็น
เจ้าของและไม่ได้รับอนุมัติจากผู้เป็นเจ้าของบัตร จ านวน ๓ ราย พฤติการณ์ของนางสาวสุดที่รัก ดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษปลดออกจากราชการ 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 2 การรับข้อร้องเรียน (วิทยากรโดย นายเจษฎา  ต้อนรับ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ) 

การรับข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย กรณีการรับเรื่องการร้องเรียนทั่วไป 
และกรณีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้จัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โ ดย
รวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การท างานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมาน าเสนอไว้ในคู่มือเล่มนี้ 
ตั้งแต่ขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนตลอดจนการท าบันทึกเสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ แจ้งผลการด าเนินการ สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดยหวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สบเมย 
ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 3 การป้องกันการรับสินบน (วิทยากรโดย นายเจษฎา  ต้อนรับ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ) 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มี  ทีท่าว่าจะ
หมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้
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เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ได้เล็งเห็น
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางการในปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
รับสินบนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (วิทยากรโดย นางอรทัย  พรหมใจดี  ต าแหน่ง นักวิชาการ
พัสด)ุ 

ในการอบรมครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เรื่อง การใช้รถยนต์ของทาง
ราชการมาให้ดู ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรหมวดยานพาหนะถือว่ามีความส าคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้
พร้อม ใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  

สิ่งที่บุคลากรควรปฏิบัติจะต้องค านึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพ
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จึงได้จัดท าคู่มือหลักการปฏิบัติในการใช้รถราชการ หมวด
ยานพาหนะ การบ ารุงรักษา การให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยานพาหนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคนทั้งที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และท าหน้าที่อยู่
แล้วจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นส าคัญ 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 5 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (วิทยากรโดย นางรัชนี  ภัทรพิพัฒน์กานต์  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวในหน่วยงานในสังกัด โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรทุกระดับใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีการขับเคลื่อนนโยบาย
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ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมย ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 6 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (วิทยากรโดย นางรัชนี  ภัทรพิพัฒน์กานต์  ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 

สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลของนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท ผู้บริหาร มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การ
กระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่ เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
ไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์
ของตนเอง หรือพวกพ้อง เช่น  

1. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนยึดและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต้องเข้าระบบ e-GP ก็ต้องเข้า
ระบบ e-GP ห้ามมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเป็นอันขาด จะถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อตรวจพบจะด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยอย่างเด็กขาดโดยไม่ละเว้นในกรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือการมีประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของค าว่า “ประโยชน์ทับซ้อน” จึงขออธิบายให้ทราบพอสังเขปเพ่ือให้
เข้าใจและจากได้หลีกเลี่ยงไม่กระท าอันเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบ
เมย ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 7 การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต (วิทยากรโดย นางอรทัย  พรหมใจดี  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ) 

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง  และมี
ทิศทางเดียวกัน น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุข  และ
ประเทศชาติตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ด้านสาธารณสุข) ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยและ คนในชาติ
ให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” สร้าง “สังคมคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม และโรงพยาบาลคุณธรรม” ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) บรรลุผล ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ได้จัดท าคู่มือ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
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เพ่ือให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับร่วมขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ร่วม
สร้าง ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรม
ประจ าชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอ าส า ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เพ่ือประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 

 

ประเด็นที่ 8 การป้องกันการละเมิดทางเพศ (วิทยากรโดย นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล   ต าแหน่ง 
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ออก กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเป็น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 127 ตอนที่ 59 ก 
วันที่ 28 กันยายน 2553 หน้า 14 - 16) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป 
กล่าวคือ ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต่อข้าราชการ
ด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการ
กระท านั้น หรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป ถือว่าเป็นการ
กระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 83(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 

ตามกฎ ก.พ.ฉบับดังกล่าว พฤติกรรมที่ต้องลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มี 5 
ประการ ดังนี้  

1. กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับ
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น  

2. กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อพูดหยาบคาย 
เป็นต้น 

3. กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทาสัญญาณหรือ
สัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 

4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย 
ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 

5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดท่ีส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร าคาญ 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบ
ร่าง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  

1. หน่วยงานต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคาม
ทางเพศในการท างานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ท างานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
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2. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเน้นการ
ป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐานควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 

3. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ การจัดสถานที่ท างานเพ่ือลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น จัด
ห้องท างานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น 

4. การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตร การประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพ่ือยุติปัญหา หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึง
จะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่ 

5. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องด าเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด
ในแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างาน และต้องเป็นความลับ 
เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลา
ออกไปต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 

6. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี บุคคลที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นที่ประจักษ์ โดยอาจมี
บุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบ
ข้อเท็จจริงได้ หากต้องมีการด าเนินการทางวินัย ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการด าเนินการ
ทางวินัย 

7. หน่วยงานต้องติดตามผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 160 ลงวันที่ 17 
มิถุนายน 2558 แจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เพ่ือทราบและด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เรื่อง ร่าง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0202.5/
ว 5117 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 และท่ี มท 0211.3/ว 0539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาด าเนินการตาม แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 

- ให้ศึกษารายละเอียดตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
พ.ศ. 2553 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 
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ประเด็นที่ 9 การจัดตั้งชมรม Strong (วิทยากรโดย นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล  ต าแหน่ง 
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ภาพอนาคตประชาชนและ
สังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ของ
สังคมไทยในการไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสาร 
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตบรรลุผลได้จริง ภาคประชาชน
ต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริง กับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการ
ทุจริต เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น  

- ให้ศึกษาตามรายละเอียดการจัดตั้งชมรม Strong ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี  

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.3๐  น.    
 
                                                     (ลงชื่อ)                                (บันทึกการประชุม) 
                                                            (นางสาวธีรกุล  ทองประดิษฐ์) 
                                                      ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
              

            (ลงชื่อ)                                     (ผู้ตรวจบันทึกการประชุม) 
                                                                 (นายก าธร  อภิวงค์) 
                                                  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
                                                               หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
 


