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สรุปรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 
การด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 

วันที่  24  มกราคม  2564  เวลา  09.00-12.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นายสรรเสริญ เส้งขาว  สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ สสอ.หาดส าราญ 
2. จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย  นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.หาดส าราญ 
3. นายอภิชาติ   เพ็ชรประสิทธิ์  นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.หาดส าราญ 
4. นางศรีสวัสด์ิ  ศรีบางรัก  นวก.สาธารณสุขช านาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านปากปรน 
5. นายนพรัตน์  แก้วแสงขวัญ  จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ผอ.รพ.สต.ตะเสะ 
6. นายวรากร  ปากอ่อน   นวก.สาธารณสุขช านาญการ ผอ.รพ.สต.หาดส าราญ 
7. นางสาวพรชนก  โรจนะหัสดิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รก.ผอ.รพ.สต.บ้าหวี 
8. นางสาววนิดา  รัตนสุรการย์  นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.หาดส าราญ 
9. นางสาวพรพิมล จิโสะ   เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สสอ.หาดส าราญ 

 
 

 เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
 

นายสรรเสริญ  เส้งขาว  สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  ได้เป็นประธานในการประชุม 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การด าเนินการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้. 
     
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      ประธาน แจ้งว่ารัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ท่ีก าหนดไว้ว่า”ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน มีกรอบการประเมนิใน 5 ดัชนี ได้แก่ 

1. ดัชนีความโปร่งใส 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5. ดัชนีคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน 
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โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-Based Integrity and Transparency 

Assessment (EBIT) 
2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน internal Integrity and 

Transparency Assessment (IIT) 
3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) 
 

๑.2 มาตรการ 3 ป 1 ค  ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
ประธาน แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค  ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
ป.1 ปลุกจิตส านึกด้วยการสร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิด ด้านการต่อต้านการทุจริต 

ท่ีตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม 
ป.2 ป้องกัน ด้วยการสร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
ป.3 ปราบปราม ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่  

ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
ค.1 เครือข่าย ด้วยการสร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคม ในการเฝ้า 

ระวังแจ้งเบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ  
โดยก าชับให้ รพ.สต.และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง 

เคร่งครัด  ส าหรับรายละเอียดการประเมินตนเองตามคู่มือท่ีส่งเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ 

 
๑.3 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
ประธาน แจ้งว่าดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับผลประโยชน์ต่างๆ และ
ผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี การท าธุรกิจกับตัวเองหรือ
เป็นคู่สัญญา การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ  โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากท่ี
เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการสร้าง
ความน่าเช่ือถือ  การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น  การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ทางการเมือง   แนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  
ดังนี ้

1. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรพร้อมใจปฏิบัติตามกฏระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนและสังคม 
3. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างสะดวก 
4. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้

ปัญหา เสนอความเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
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5. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 

6. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนควรมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

  
โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  และก าชับให้จนท.ประจ า รพ.สต.และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่าง 
เคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามสาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอต่อไป 
 

๑.4 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ เร่ือง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ  
      ในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน 
ประธาน แจ้งว่าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ ได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุข 

อ าเภอหาดส าราญ เรื่องมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งประกาศเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 โดยก าชับให้จนท.ในสังกัดทุกคนทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

- ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
- ไม่มี  - 

 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

- ไม่มี  - 
   

 ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
                          ในปี 2563 
 

จ่าเอกธวัชชัย เพทาย ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ แจ้งว่าตามท่ี ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอหาดส าราญ  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยมี
ข้อสังเกตท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างเหมา เช่น เจ้าของร้านเป็นญาติหรือใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ี หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างเหมาท่ีมีราคาสูงกว่าราคากลาง หรือราคาท้องตลาด 
3. การใช้เวลาราชการในการจ าหน่ายสินค้าหรือท าอาชีพเสริม 
4. การใช้เวลาราชการท าประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ 

 
 

โดยท่ีผ่านมา ต้องขอขอบคุณ รพ.สต.ท่ีได้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ โดยยังไม่มีข้อ 
ร้องเรียนในเรื่องของการทุจริต  



4 

 

 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี  - 
    

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
     ลงช่ือ    นายอภิชาติ   เพ็ชรประสิทธิ์ ผู้บันทึกการประชุม     
             (นายอภิชาติ   เพ็ชรประสิทธิ์)                               
                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                             
 
                             ลงช่ือ       จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม         

   (จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย)                               
                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


