
รายงานการประชุม 
การมอบนโยบายการด าเนินงาน ITA การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

และประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา 
ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายสัญญา  รักษารัตน์ สาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ประธานที่ประชุม 
2. นายชิงชัย  บัวทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปลายพระยา 
3. นายสุขุมพงศ์  แสวงการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปลายพระยา 
4. นายเรวัต  รักเก้ือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปลายพระยา 
5. นางสาวกานต์ธีรา  พรหมรักษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปลายพระยา 
6. นางจุฑาพร  สิทธิจินดา นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ปลายพระยา 
7. นางสาวสุมิตรา  เรืองทองเมือง นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ปลายพระยา 
8. นางสาวศุภกานต์  นรินทร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สสอ.ปลายพระยา 
9. นายศิริชัย  เพชรเรือนทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเหียน 
10. นายนาคิน  จูดชุม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทะเลหอย 
11. นายธีระพงศ์  มีแก้ว ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกแซะ 
12. นางถาวร  มีแก้ว ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเหลียว 
13. นางจิตติมา  สินณรงค์ รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาต่อ 
14. นายวิษณุ  รักษารัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองปัญญา 

ประธานเปิดการประชุม เวลา 09.20 น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 ฉายวีดีทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ชุด ส านึกไทยไม่โกง 
 ชุดที่ 1 หัวข้อการคอร์รับชันภาครัฐ เรื่อง ได้ทุกคน https://youtu.be/ubu9NYt_GAE 
 ชุดที่ 2 หัวข้อการคอร์รับชันภาครัฐ เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ https://youtu.be/VnvVUou-48c 
 ชุดที่ 3 หัวข้อการคอร์รับชันภาครัฐ เรื่อง แบ่งๆ กันไป https://youtu.be/1nteUdqfJ7Q 
 ชุ ดที่  4 หั ว ข้ อกา รสะท้ อนพฤติ ก ร รมนิ สั ย ที่ น า ไปสู่ ก า รยอมรั บคอร์ รั ปชั น 
https://youtu.be/Vyhg9SLju3c 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
บริหารงานที่โปร่งใส โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการ
ป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกล
ยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ให้สูงขึ้น และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

 /ส านักงาน... 

https://youtu.be/ubu9NYt_GAE
https://youtu.be/VnvVUou-48c
https://youtu.be/1nteUdqfJ7Q
https://youtu.be/Vyhg9SLju3c


- ๒ - 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้ 

1.2 เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ร่วมประกาศเจตจ านงเรื่อง การ
ต่อต้านการทุจริต หลังจากจบการประชุม 

1.3 มอบนโยบายการด าเนินงาน ITA และให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
นายสัญญา รักษารัตน์ สาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้มอบนโยบายการด าเนินงาน ITA และให้

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี้ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐตามนโยบายดังกล่าว จึงได้แปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยาเปนน “องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส” โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ประชาชนสุขภาพดีและได้รับบริการสุขภาพที่ดีท่ีสุด 
2. เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างานและบริการแก่ประชาชน 
3. ระบบสุขภาพยั่งยืนโดยมีธรรมาภิบาลในการบริการที่มีคุณธรรม 
4. บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพควบคู่กับคุณธรรม 

โดยใช้กลไกหลักท่ีส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
1. ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ MOPH ได้แก่ 

M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่างมีสติ 
ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ 
ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 

O: Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เปนนประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach  ยึดประชาชนเปนนที่ตั้ง เปนนศูนย์กลางในการ

ท างาน 
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้

ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

2. แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Conduct) 
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม 

คุณธรรมหรืออุดมการณ์ซึ่งเปนนหลักสากลที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าดีงาม  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้
ความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี สอดคล้องกับค่านิยม
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดี  เปนนที่ศรัทธาของประชาชน อัน
เปนนส่วนส าคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” 9 ประเด็นดังนี้ 

1) ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 
3) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ร่วมกันเปนนหูเปนนตา ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
5) เปนนตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

 
/6) เร่งสร้าง... 
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6) เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ 
7) เข้าถึง พ่ึงได้ ใส่ใจบริการ 
8) ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
9) รับฟังความคิดเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพ่ีน้อง 

3. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านความโปร่งใส 
2) ด้านความพร้อมรับผิด 
3) ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม : ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

ที่ประชุม : ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน
หน่วยงาน พบว่ามีสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตสรุปได้ดังนี้ 

1) โอกาส 
2) สิ่งจูงใจ 
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส 
4) การผูกขาด 
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม 
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม 
7) มีค่านิยมที่ผิด 
จากการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน

หน่วยงาน สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
1) การจัดหาพัสดุไม่เปนนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที ่
2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เปนนเท็จ และไม่เปนนไปตาม

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 

/3) เบิกค่าตอบแทน... 
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3) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เปนนเท็จ 
ไม่เปนนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ที่ประชุม : ไม่มี 

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.45 น. 
 
 ลงชื่อ    ชิงชัย  บวัทอง 
 (นายชิงชัย  บัวทอง) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 ผู้จด/สรุป/พิมพ์/ทาน รายงานการประชุม 
 


