
 
 

 
 

รายงานการประชุมชี้แจง มาตรการป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   

 วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๓ เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

................................................. 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
2 นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3 นางสาวรัตนา  นวลละออง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4 น.ส.จิตตรา  ชนะสิทธิ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
5 น.ส.อทิตา  ด้วงรอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
6 น.ส.สุวพิชชา  ไฝ่ฝัน นักวิชาการสาธารณสุข 
7 น.ส.สุชาดา  นวนทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8 น.ส.สารภี   จันทร์มุณ ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
9 นางเสรี  ณรงค์รัตน์ ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านควนค าทอง 

10 นายประสาร  ขวัญทองเย็น ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
11 นางนุชรี  ชูแสง ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 
12 นายสมปราถนา  ฉิมสังข์ ผู้อ านวยการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
13 นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองธง 
14 นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
15 นายนพพล กองเอียด ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
16 นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
17 นายมณเฑียร  รัตนตรัง ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านน้ าตก 
18 นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
19 นายไพโรจน์  แสงจง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
20 นายวิเชียร  นาศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
21 นายจิรวัฒน์  กลิ่นเขียว นักวิชาการสาธารณสุข 
22 นางสาวเกวลิน จีนเมือง   นักวิชาการสาธารณสุข 
23 นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
24 นางสาวโสภาพรรณ  แก้วศรีบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
25 นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26 นายเผด็จ  ศรีนวลขาว พนักงานสุขภาพชุมชน 
27 นายมนูญ  แสงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



28 นางสาวรีน่า  เจะอาลี นักวิชาการสาธารณสุข 
29 นางสาวเสาวลักษณ์  ช่วยจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
30 นางหนับเสาะ เตะเหมทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
31 นางสาวฟารีด้า  เขียดนุ้ย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
32 นางวาสนา  คงบัว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33 นางสาวสารภี  จันทร์มุณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

 
 เริ่มประชุม เวลา 13.00 น 
   .          ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                     ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
                            1.1.1 เรื่อง การสวดมนต์เพ่ือเป็นพุทธบูชาพระรัตนตรัย 
  
             ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                            ไม่มี  
 
             ระเบียบวาระท่ี 3   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 โดย นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน แจ้ง มาตรการป้องกันการทุจริต 
             ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็น  มาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส า หรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส า นักงานสาธารณสุขอ า เภอ ได้ยืดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฏ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะให้ การด า เนินงานตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส  
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนด
แนวทาง ให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ถือปฏิบัติและ ด าเนินการ ดังนี้  
             1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ ประชาชน  ด้วย
การบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
              2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้และเข้าใจ ยึ ดหลักคุณธรรม จริยธรรม  น า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติและการด าเนินชีวิต  
              3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ เปิด  โอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย  เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
               4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน  เว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน http://pbhd.moph.go.th/ ITA-PABON 
               5. ที่ประชุม รับทราบ ผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
                ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอป่าบอน  จึงก า หนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน  ในเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความระมัดระวัง ไ ม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ  
ผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและต า แหน่งหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหา หรือการน า ข้อมูลไปใช้ ประโยชน์
รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน ดังนี้  
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               5.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจากวันที่ได้รับ 
การจัดสรร งบประมาณ  
               5.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารณะชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบก าหนด  
               5.3 ก าหนด แนวทางตรวจสอบถึ งความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และ ผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
               5.4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานทั้ง 
ประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
              5.5 ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อ า นาจหน้าที่ในต า แหน่งหน้าที่ด า เนินงานโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ กับ ตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและไม่เก่ียวกับตัวเงินทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ  
              5.6 ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
              5.7 เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึ งความเกี่ยวข้ องกับผู้เสนองานตาม
แนวทาง การ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานดังนี้  
                      5.7.1 ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง 
                      5.7.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงาน หรือไม ่
                      5.7.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงานโครงการทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  
               5.8. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้บังคับบัญชาทราบ 
เป็นประจ าทุก เดือน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
การรับสินบน    
             การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้ สาธารณชนรับรู้ว่า มีการปฏิบัติ อย่างมี  อคติ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายเชื่อถือศรัทธา ของ ประชาชนต่อ  ภาครัฐ
และต่อราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญคือ 
                 1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดย ตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า  
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ า กว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและ
หรือ ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ า กว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท า ดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และ หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม  
                 2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน การรับของขวัญและหรือ  ผลประโยชน์
ใดๆ อาจท า ให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอ ว่าจะได้รับของขวัญและหรือ  
ผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สดกชอบหรือ อยาก ปฏิบัติ ต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับ  
งาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพล ของความชอบหรือประโยชน์ตอบ  
แทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  
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                 ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า การ  
รับจ้างต่างๆไม่ต้องท า ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติ เป็นวัฒนธรรม  
การท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกร รมเคยชินกับ “การรับรางวัล ” จากการ
ปฏิบัติ หน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประมวลจริยธรรมพลเรือน   
 

                   ผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือน พนักงาน  ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือน ทุกต าแหน่ง     
มีหน้าที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม  ข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามที่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้ก า หนด ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก า หนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ สรุปได้ดังนี้ 
                  ๑. ข้าราชการต้องยึดมัน่ในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
                  ๒. ข้าราชการต้องมีจิตส า นึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้า ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
                  ๓. ข้าราชการต้องแยกเ รื่องส่วน ตัวออกจากต า แหน่งหน้า ที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
                  ๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโย ชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต า แหน่งหน้าที่และไม่ กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  
                  ๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
                  ๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ี ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่  
ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
                  ๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด  และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เ นิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารท   ี่ได้มาจากการด า เนินงานเพื่ อการในหน้าที่ และให้ ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
                  ๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
                  ๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
                 ๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการด า รงตน รักษาชื่ อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ  
โดยรวม  
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
           ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
             ไม่มี  
ปิดประชุม เวลา 15.30 น  
  
   สารภี จันทร์มุณี                                               ภูวนาท ณรงค์รัตน์ 
      (นางสาวสารภี  จันทร์มุณ)ี     (นายภูวนาท ณรงค์รัตน์) 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมชี้แจง มาตรการป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต  
แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

 

 
 
 

 

 






