
 
 
 
 
 

 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  
เรื่อง  ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

--------------------------------------------------- 
เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอสบเมย และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จึงก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ  
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเพ่ือการใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่

และกฎหมาย 
๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

ผลประโยชน์ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
๗. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 
๘. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
๙. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ 

ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที 
     

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์     พ.ศ. ๒๕๖5 
 

      
 
 

 
(นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 

สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 
ที่  041/2564 

เรื่อง จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มใน
ลักษณะกำรร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือเพ่ือกำรตรวจสอบควำมสุจริตโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่ง  

ดังนั้น จึงขอจัดตั้ง “ชมรม Strong ต่อต้ำนทุจริตจิตพอเพียง” ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้กลุ่มงำนบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ของชมรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรสร้ำงเสริมให้บุคลำกรในสังกัด
มีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ด้วยกรอบแนวคิด STRONG ปรับฐำนวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน ยกระดับกำรรับรู้กำรทุจริตของบุคลำกรในองค์กร 
ประสำนกับหน่วยงำนหรือชมรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมโดยไม่เก่ียวข้องกับทำงกำรเมือง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  30  เดือน ธันวำคม     พ.ศ. 2564 

 
 

(นำยแกล้วกล้ำ  ฤทธำเกริกไกล) 
สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

 

 





 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย อ ำเภอสบเมย อ ำเภอสบเมย 58110  

ที่  มส  ๐6๓๒/062                                         วันที่   15   กุมภำพันธ์   ๒๕๖5 

เรื่อง  ส่งรำยงำนกำรประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

ตำมที่ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ด ำเนินกำรจัดประชุมชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ในวันที่  4  มกรำคม  ๒๕๖5  เวลำ ๐๙.๐๐ 
น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ได้
แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” “สำธำรณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้
ทุจริต จิตพอเพียง” และให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรรักษำวินัย เสริมสร้ำงและพัฒนำ
ทำงด้ำนจริยธรรมและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมทั้งมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรและวำงระบบเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน กำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนและก ำหนดกรอบแนวทำงกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน และกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  

ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ขอส่งรำยงำนสรุปกำรประชุม
ดังกล่ำว ปรำกฎตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ ดังนี้ 

๑. เวียนแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ 
๒. ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 
ลงชื่อ ..................................................... 
 (นำยก ำธร  อภิวงค)์ 

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
 ทรำบ/อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ         

 ..................................................... 
 (นำยแกล้วกล้ำ  ฤทธำเกริกไกล) 
 สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

 
 
กลุ่มงำนบริหำร 
โทร  0-5361-8089 
โทรสำร 0-5316-8074 
     



รายงานสรุปการประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบเมย  
(การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการก าหนดแนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
วันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

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

ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ด ำเนินกำรจัดประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ในวันที่  4  มกรำคม  ๒๕๖4  เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ได้แจ้งกำรแนวทำงกำรด ำเนิน
กิจกรรมภำยใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” สำธำรณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง และให้
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรรักษำวินัย เสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกฎหมำย
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีกำรก ำหนดมำตรกำรและวำงระบบ
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนและก ำหนดกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
และกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำ
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย และได้ชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดได้เข้ำใจแนวทำงและให้ควำมร่วมมือในกำรถือปฏิบัติเพ่ือควำมโปร่งใสขององค์กร และสรุปกำรด ำเนินงำน
ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  โดยสรุป ดังนี้ 

นำยแกล้วกล้ำ  ฤทธำเกริกไกล ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ได้ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับ
หลักกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 และกำรจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

1. น ำเสนอกรณีตัวอย่ำงเพ่ือให้ที่ประชุมเห็นภำพชัดเจนขึ้น กรณีตัวอย่ำงที่ ๑ นำยเมรัย เป็น
ข้ำรำชกำร ได้ปฏิบัติรำชกำรจนกระทั่งเวลำประมำณ ๑๐.๐๐ น. นำยเมรัย ได้ออกจำกที่ท ำงำนโดยไม่ได้บอกให้
หัวหน้ำงำนหรือเพ่ือนร่วมงำนแต่อย่ำงใด ต่อมำเวลำประมำณ ๑๑.๓๐ น. นำยเมรัยได้รับเข้ำมำที่ท ำงำนโดยมี
อำกำรมึนเมำสุรำและพูดจำฟังไม่รู้เรื่อง หัวหน้ำงำนจึงตำมภรรยำให้มำตัวกลับบ้ำน นำยเมรัยรับว่ำในวันและเวลำ
ดังกล่ำวตนได้ออกไปรับประทำนอำหำรที่บ้ำนพัก ระหว่ำงทำงได้พบเพื่อนๆนั่งดื่มสุรำอยู่ที่ร้ำนริมถนนและเรียกตน
ร่วมดื่มสุรำ ตนจึงได้ร่วมดื่มสุรำด้วยและไปรับประทำนอำหำร ที่บ้ำนแล้วจึงกลับไปท ำงำน 

พฤติกำรณ์ของนำยเมรัย ดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนละทิ้งหน้ำที่รำชกำร 
และฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและไม่รักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ 
(๕) (๑๐) และมำตรำ ๘๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือน จ ำนวน 
๔% เป็นเวลำ ๑ เดือน  

กรณีตัวอย่ำงที่ ๒ นำยค ำมูล ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำน
บริหำรและเป็นผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ขณะปฏิบัติงำนในส ำนักงำนได้ถูกนำยภูเวียง สำธำรณสุขอ ำเภอ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชำเรียกพบและว่ำกล่ำวตักเตือนเรื่องกำรท ำงำนที่พบควำมบกพร่องและแจ้งให้แก้ไขท ำให้นำยค ำมูล 
เกิดควำมไม่พอใจ จึงพูดใส่หน้ำนำยภูเวียง “พ่ีจะเอำอย่ำงไรกับผม” โดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่นั่งปฏิบัติงำนได้ยินและเห็น
เหตุกำรณ์ด้วยกันหลำยคน พฤติกรรมเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่สุภำพเรียบร้อยระหว่ำงข้ำรำชกำร
ด้วยกัน ตำมมำตรำ ๘๒ (๗) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ถูกลงโทษภำคทัณฑ์ 



กรณีตัวอย่ำงที่ ๓ ข้ำรำชกำรชำยได้เข้ำไปในบ้ำนพักของผู้หญิงซึ่งมิใช่ภรรยำโดยชอบด้วยกฎหมำย
ของตน โดยไม่ได้รับอนุญำต และไม่มีเหตุผลอันสมควรเพรำะว่ำมีอำกำรเมำสุรำ เมื่อได้รับแจ้งว่ำให้ออกจำกบ้ำน 
ก็ไม่ยอมออกจนเพ่ือนต้องเข้ำไปดึงตัวออกมำ และศำลได้พิพำกษำลงโทษจ ำคุก ๖ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บำท 
โทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษมีก ำหนด ๒ ปี และคดีถึงที่สุดแล้ว พฤติกำรณ์ของข้ำรำชกำรชำยดังกล่ำว ถือเป็นกำร
กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของ
ต น ไ ม่ ใ ห้ เ สื่ อ ม เ สี ย ต ำ ม ม ำ ต ร ำ  ๙ ๘  ว ร ร ค ห นึ่ ง  แ ห่ ง พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

กรณีตัวอย่ำงที่ ๔ นำงสำวสุดที่รัก ได้ลักบัตรเครดิตของเพ่ือนร่วมงำนที่ธนำคำรส่งมำที่ตู้จดหมำย
ของกลุ่มงำน หลักจำกนั้นได้ด ำเนินกำรค้นหำข้อมูลส่วนตัวจำกโปรแกรม HOSxp ของโรงพยำบำล แล้วเปิดใช้บัตร
แบบอัตโนมัติหลักจำกนั้นได้น ำบัตรเครดิตไปกดเงินสดจำกตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หลำยสำขำ โดยไม่ได้เป็น
เจ้ำของและไม่ได้รับอนุมัติจำกผู้เป็นเจ้ำของบัตร จ ำนวน ๓ รำย พฤติกำรณ์ของนำงสำวสุดที่รัก ดังกล่ำว เป็นกำร
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๕ (๔) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษปลดออกจำกรำชกำร 

ในกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรท ำหน้ำที่ก็จะมีปรำกฏกำรณ์หน้ำที่ทับซ้อน (Conflict of duty) ซึงมี ๒ 
ประเภท คือ 

๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนและเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะ
บทบำทหน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือผิด
กฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่ำยงำนที่มีก ำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงที่คนอ่ืนๆ
ท ำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำ
บทบำทหน้ำที่ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำท
หน้ำที่ให้แก่อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง/อคติ
ต่อคนบำงกลุ่ม ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบ
เดียวกัน นั่นคือกำรตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำ
จัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได ้

2. ที่ประชุมพิจำรณำหัวข้อปัญหำในกำรบริหำรที่เกิดปัญหำด้ำนควำมโปร่งใส โดยก ำหนดมำตรกำร
และวำงระบบเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนและกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อย ภำยใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” สำธำรณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิต
พอเพียง 

๑.๑ มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร  
๑.๒ มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 

โดยก ำหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรจัดท ำ Flow Chart และคู่มือกำรปฏิบัติงำน เผยแพร่ให้แก่
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมยทรำบและถือปฏิบัติ   

3. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้ำนกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
ก่อนด ำเนินกำรในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง    

ก ำหนดให้มีกำร ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ นอกจำกกำรตรวจสอบตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำชับให้ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวัง



ไม่ให้มีกำรแสวงหำประโยชน์ กำรรับผลประโยชน์ กำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งและหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หำกมีกรณี
ดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จะด ำเนินกำรสืบสวน หำกมีมูลจะด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเด็ดขำด 

๔. จัดท ำ “คู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  โดยมีแนวทำงในกำร
ป้องกันปัญหำ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

  - มีประมวลจริยธรรมและกำรห้ำมผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กำรใช้หลักโปร่งใสในกำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัติรำชกำร ตลอดจนกำรน ำหลัก          

ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรองค์กร (Good Government)  
  - ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ 

๕. จัดให้มีประชุม/สัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๖. จัดท ำกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
 

การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ต่อต้านการทุจริต  
S= Sufficient กำรน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นหลักในกำรทำงำนและดำเนินชีวิต  
T= Transparent กำรปฏิบัติงำนบนฐำนควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
R= Realize กำรตระหนักรู้ถึงปัญหำกำรทุจริต คอร์รัปชั่น และกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
O= Onward กำรสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต  
N= Knowledge กำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เท่ำทันสถำนกำรณ์กำรทุจริต  
G= Generosity กำรสร้ำงควำมเอื้ออำทรบนพื้นฐำนของจริตธรรมและพอเพียง  

 

วัตถุประสงค์ชมรม STRONG  

เพ่ือผลักดันกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรเสริมสร้ำงบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนกำร
ทุจริตด้วย กรอบ STRONG โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ  

๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริตแก่เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขอ ำ เภอ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และประชำชนอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐำนวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำ
นึกควำมละอำยใจในกำรทำทุจริต และไม่ทนต่อกำรทุจริต  

๓. เพ่ือป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
๔. เพ่ือยกระดับกำรรับรู้กำรกำรทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  

 

แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG  
๑. สร้ำงแนวร่วมเครือข่ำยสมำชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ของส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอสบเมย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน(สสช.) และสุขศำลำพระรำชทำน 
๒. สร้ำงกำรรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่ำย STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตให้กับ

หน่วยงำนรำชกำร ภำคประชำสังคม และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  
๓. ด ำเนินตำมวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตของสำนักงำน ป.ป.ช.  

 



เป้าหมายชมรม STRONG  

๑ .เจ้ำหน้ำที่/ประชำชน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชำติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมทั้ง ๔ เรื่อง วินัย/พอเพียง/สุจริต/จิตอำสำ  

๒. องค์กรได้รับกำรยอมรับให้เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมจริยธรรม  
 

คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง คือ  

๑. พอเพียง เป็นศำสตร์พระรำชำและเป็นคุณธรรมฐำนรำกที่จะนำไปสู่คุณธรรมอ่ืนๆ  มีควำม
หมำยถึง ควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิตแบบทำงสำยกลำง มีเหตุมีผล ใช้ควำมรู้ในกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ มี
ควำมพอประมำณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมำท สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีควำมใฝ่รู้ รักษำ
ค ำพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีควำมเพียร เสียสละและเอ้ืออำทรต่อผู้อื่นเสมอ  

๒. วินัย เพ่ือเสริมสร้ำงกำรประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีควำมเข้มแข็ง  เคำรพกติกำกำรอยู่
ร่วมกัน มีควำมหมำยถึงกำรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในกำรผลักดันชีวิตให้ก้ำวหน้ำ 
วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตำมจริยธรรม จรรยำบรรณ และเคำรพต่อกฎหมำย ซึ่งควรมีทั้งวินัยในตนเอง และ
วินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อำทิ รู้จักวำงแผนและแบ่งเวลำเป็น เปิดใจรับทุกคำแนะน ำ หรือค ำติ
ชม และน ำควำมผิดพลำดมำปรับปรุงแก้ไข  

๓. สุจริต เพ่ือแก้วิกฤติกำรทุจริตที่ต้นทำง มีควำมหมำยถึงควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น 
ยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรมทั้งปวง กล้ำปฏิเสธกำรกระท ำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคม
เห็นคุณค่ำของควำมสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนกำรหล่อหลอมขัดเกลำทำงสังคมตั้งแต่เด็ก 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม  

๔. จิตอาสา เพ่ือให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่ำงปรองดอง มีควำมหมำยถึง กำรเป็นผู้ที่ใส่
ใจ ต่อสังคมสำธำรณะและอำสำลงมือทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันมิใช่หน้ำที่ของตน  ด้วยควำมรัก ควำมสำมัคคี เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชำติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำควำมดีเพ่ือควำมดี เอ้ืออำทร ต่อ
คนร่วมสังคม ท ำอย่ำงสม่ ำเสมอจนเป็นนิสัย 
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เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 
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6. นำยวีรเดช  กุหลำบพนำ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  กรรมกำร 
7. นำงณิชำนันท์  บุญมำด ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  กรรมกำร 
8. นำยทนง  งอกงำม  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  กรรมกำร 
9. นำยอัสชล  บุญมำด ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  กรรมกำร 
10. นำงสำวธีรกุล  ทองประดิษฐ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 



รำยชื่อสมำชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. นำยชัยพร  สงวนจิตร์ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน       สสอ.สบเมย 
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3. นำงสำวพรรณปพร  ก้อนมณี นักวิชำกำรสำธำรณสุข(จ้ำงเหมำ)        สสอ.สบเมย 
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5. นำยสถำพร  ศิริพงษ์ พนักงำนขับรถ สสอ.สบเมย 
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9. นำงมะลิวัลย์  ก ำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.เลโค๊ะ 
10. นำงนิภำพร  คีรีเขตสงบ พนักงำนท ำควำมสะอำด รพ.สต.เลโค๊ะ 
11. นำยสุดี  ศรีพันธ์วนำ พนักงำนธุรกำร รพ.สต.เลโค๊ะ 
12. นำงจำรุวรรณ  ชูจันทร์ พนักงำนช่วยกำรพยำบำล รพ.สต.ผำผ่ำ 
13. นำงจุฑำมำศ  จิตสว่ำง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.ผำผ่ำ 
14. นำงธัญญำภรณ์  สวัสดิ์อำรี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.สต.ผำผ่ำ 
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16. นำงสำวยุพิน  เสรีลักขณำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข(จ้ำงเหมำ รพ.สต.ผำผ่ำ 
17. นำงสำวนงลักษณ์  ชูจันทร์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.ผำผ่ำ 
18. นำยอัฐพล  พรมดี พนักงำนท ำควำมสะอำด รพ.สต.ผำผ่ำ 
19. นำงจริญญำ  น้อยค ำกอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        รพ.สต.กองก๋อย 
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25. นำงสำวณัฐริกำ  ค ำปำละ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล(จ้ำงเหมำ) รพ.สต.กองก๋อย 
26. นำงดวงมำลย์  สวยสะอำด พนักงำนช่วยเหลือคนไข้(จ้ำงเหมำ) รพ.สต.กองก๋อย 
27. นำงสำวนับพระพร  สุริยธรรมคุณ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.สต.อุมโล๊ะ 
28. นำงสำวมะลิวรรณ  จิตตำรุ่งโรจน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข(พกส.) รพ.สต.อุมโล๊ะ 
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30. นำยนิคม  สิริบุญอภิรักษ์ พนักงำนช่วยกำรพยำบำล รพ.สต.อุมโล๊ะ 
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33. นำงสำวรัญชินันท์  ไพรอนุรักษ์ พนักงำนช่วยกำรพยำบำล รพ.สต.อุมโล๊ะ 
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