
รายงานการประชุมชมรมจิตอาสาพอเพียงตานทุจริต (STRONG) 

สํานักงานสาธารณสุขโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

............................................................................................. 

ผูเขารวมประชุม 

1 นางนันทนา  ประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอโนนสูง สสอ.โนนสูง 

2 นายประพันธ เม้ียนกลาง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

3 นายชูชีพ ปนตระกูล นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

4 นายสมพร  พานสุวรรณ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

5 นางอรทัย  ทองดีนอก นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

6 นางวรนันท ทิพยกระโทก นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

7 นางจันทรเพ็ญ เชื่อมกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

8 นางสมทรง กลิ่นพูน จพ.ธุรการชํานาญงาน สสอ.โนนสูง 

9 นายสมศักดิ์  สงคทะเล นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

10 นางธัญลักษณ  มุงเอ้ือมกลาง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

11 นางศศิธร หวางกลาง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.โนนสูง 

12 นางสาวกัญญา ไพรเขียว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 

13 นางอนุสรา เปรมกมล จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.สะพาน 

14 นางประภสัสร สงพิมาย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.สะพาน 

15 นายวัลลภ ทิวฉิมพลี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตลาดแค 

16 นางสาววิภารัตน จีนกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองตะครอง 

17 นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 

18 นางบัณฑิตา ธัญญาเรศ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

19 นางเพ็ญศรี จันทรทองหลาง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะคา 

20 นางสาวพรทิพย มุงเอ้ือมกลาง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะคา 

21 นางสาวรุงทิวา พ่ึงจันดุม จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โตนด 

22 นางสาวเจนจิตร หมายเงา จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ทากระทุม 

23 นางสาวจุฑารัตน สาลีอาจ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

24 นายบัลลังก กิจไพบูลทวี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

25 นางปยะนุช ตอมสูงเนิน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานเพชร 
 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :เรื่องประธานแจงใหทราบ 

 ๑. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดรับนโยบายใหดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน  การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหม่ันใจไดวาผลการประเมินจะสะทอนภาพความเปน จริงในการปฏิบัติงาน

หนวยงานอยางแทจริง เปนท่ีพ่ึงของประชาชนและเชื่อถือได สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จึงไดจัดทํา

คําสั่งคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ ซอนและจัดทําคูมือ

ผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้ึน บทบาทหนาท่ีของคณะทํางาน

คือ จัดทําวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of 

interest) ป๒๕๖๔ ใหแลวเสร็จ เสนอผูบริหารประกาศใหในหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                       

โนนสูง  

ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองการรายงานประชุม 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓: เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องแจงใหทราบและเรื่องพิจารณา 

 ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบ 

 ๑. มีการจัดตั้งชมรม STRONG สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ใหความสําคัญกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซ่ึง เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดของทุก

องคกร เปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการท่ีจะบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมี

ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพตองไดรับการดูแล และพัฒนาใหเปนคนไทย ๔.๐ 

คือคนท่ียืนอยูบนขาของตนเองไดและพรอมชวยเหลือผูอ่ืน ตามแนวทางคานิยม ขององคกร MOPH คือ 

 M: Masteryฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด (มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบ)  

 O: Originality สรางสรรคนวัตกรรมสิ่งใหมๆท่ีเปนประโยชนตอระบบสุขภาพ  

 P: People-centered approachยึดประชาชนเปนท่ีตั้งเปนศูนยกลางในการทํางาน  

 H: Humility มีความออนนอมถอมตนการเคารพผูอ่ืน 

 ๒. การวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ในการวิเคราะหความ 

เสี่ยงครั้งนี้ จะดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี อาจเกิดผลประโยชนทับซอน                                  

โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ 

(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) เปนมาตรฐานท่ีไดรับ การยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก

ประกาศใชเม่ือป ค.ศ.๑๙๔๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองการ เฝาระวังและตรวจสอบการ

ทุจริตภายในองคกร และนําไปกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกัน การทุจริต การบริหารงาน

ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีเปน ปญหาสําคัญและพบบอย เพ่ือ



บรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปน พิเศษ (Agenda Based) ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอใหคณะกรรมการทุกทานรวมพิจารณาวิเคราะห ความเสี่ยงตามแนวทางนี้ 

วัตถุประสงค ในการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ครั้งนี้ 

   ๑. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 

 ๒.  เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมมาภิบาล 

 ๓.  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีของรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปน 

แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

 ๔.  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูมารับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย

และ ประชาชน 

 ท่ีประชุม รับทราบ และรับไปรวมกันดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในหนวยงาน แลวสรุปรายงาน 

การวิ เ คราะห เ ก่ี ย ว กับการปฏิบั ติ ง าน ท่ีอาจ เ กิดผลประโยชน ทับซ อน  ป งบประมาณ ๒๕๖๔                                     

(ตาม เอกสารแนบทาย) 

 ประธานท่ีประชุม  จากการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน พบวามีประเด็นท่ีมีความ

เสี่ยงตอการเกิด ผลประโยชนทับซอนในหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ใน ๓ ประเด็น 

 ๑. การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ  

 ๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต  

 ๓. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ 

 ประธานท่ีประชุม  ขอใหคณะทํางานทุกทาน วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอการเกิดประเด็นความเสี่ยงแตละ 

ประเด็น และวัตถุประสงคในการปองกันปจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแกไข 

 ๑.การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ 

  ๑.๑ ขาดราชการโดยไมมีการลา ตามระเบียบของทางราชการ  

  ๑.๒ มาสาย กลับกอนเวลาราชการ วัตถุประสงคในการปองกันปจจัยเสี่ยง เพ่ือใหเจาหนาท่ี

อุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการ ไมขาดราชการหรือละท้ิงหนาท่ีราชการ แนวทางการปองกันความเสี่ยงและ

ปรับปรุงความเสี่ยง  

   ๑. ไมรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของ

หนวยงาน 

   ๒. ปลูกฝงจิตสํานึกใหขาราชการ อยูในระเบียบวินัย ทํางานตรงเวลา  

  

 

 



๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต 

  ๒.๑ เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี จัดการหรือรักษาทรัพยสินของทางราชการเบียดบังทรัพยสินเปน

ของ ตนเองโดยทุจริต วัตถุประสงคในการปองกันปจจัยเสี่ยง  

  -เพ่ือปองกันไมใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีอํานาจหนาท่ีเบียดบัง

ทรัพยสิน ของทางราชการ  

 แนวทางการปองกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง  

 ๑. ไมนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว  

 ๒. ไมเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต 

ประธานท่ีประชุม เพ่ือใหแนวทางการปองกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยงไดเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

ของใหฝาย  

เลขาฯ  ดําเนินการจัดทําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน 

ของขาราชการและลูกจาง ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง รายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  ไมนําขอมูลลับ ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง  

 ๒.  ไมรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ  

 ๓.  ไมรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหนวยงาน  

 ๔.  ไมนํารถราชการไปใชในธุรกิจสวนตัว  

 ๕.  ไมเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต  

 ๖.  ไมหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชน  

 ๗. ไมทําการใชสิทธิเบิกจายยาใหแกญาติ แลวนํายาไปใชท่ีคลินิกสวนตัว  

 ๔.  ไมเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ  

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ เห็นดวยตามท่ีประธานเสนอ 

ประธานท่ีประชุมนําเสนอ 

 ๒.การจัดทํารายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซอนใน

หนวยงานป ๒๕๖๔ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  มอบใหเลขาฯคณะทํางาน  นําเสนอขอบเขตเนื้อหา

ในการจัดทํารายงาน บทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานฯทางฝายเลขาไดนําเสนอ ยกรางรายงาน

ปฏิบัติงานฯโดยมีราย ละะเอียดดังนี้ 

 หัวเรื่องในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานฯประกอบดวย  

 คํานํา  

 สารบัญ  

 บทท่ี ๑ ผลประโยชนทับซอน ความหมาย มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน นิยามศัพทและแนวคิด 

                    สําคัญ การกระทําท่ีอยูในขาย Conflict of Interest  

  

 



 บทท่ี ๒ กระบวนการทางความคิด (Mind Set) การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set)  

                    การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ  

                    (Analog)  

 บทท่ี ๓ หลักการจัดการผลประโยชนทับซอนหลัก ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน  

                    แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน ตัวอยางคิดแบบระบบฐานสิบ  

 บทท่ี ๔ การใหการรับของขวัญและผลประโยชน การใหการรับของขวญัและผลประโยชนกุญแจ 

                    แหงความเสี่ยง ๒ ประการ  

 บทสรุป  

 บทท่ี ๕ บทลงโทษผูฝาฝน  

 บทท่ี ๖ กฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ตารางสรุปตัวอยางโอกาสท่ีจะเกิดความ 

                    ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมของขาราชการและ 

                    เจาหนาท่ีของรัฐกลุมตางๆ  

 ภาคผนวก 

 ก. แนวปฏิบัติ ๑๐ ขอตามปะมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

 ข.ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐  

 ค. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 

 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุม มีคณะทํางานฯทานใดจะเพ่ิมเติมเนื้อหาคูมือปฏิบัติงานฯในสวนใดอีก

หรือไม เม่ือไมมีคณะทํางานฯทานใดเสนอเพ่ิมเติม ขอใหท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในรางการจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานฯตามท่ี ฝายเลขาฯนําเสนอ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีฝายเลขาฯเสนอและมอบหมายใหฝายเลขาฯจัดทํารายงานบทวิเคราะหความเสี่ยง 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีไดเสนอในท่ีประชุม และรวบรวมจัดทํารูปเลมสงใหทานประธานฯ 

พิจารณา สั่งการใชในหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

 

 

 

                                                                    ( นายประพันธ เม้ียนกลสง ) 

                                                                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

                                                                         ผูจดบันทึกการประชุม 

 


