
 
 

 
รายงานการชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรทุจริตศึกษาในที่ประชุมประจ าเดือน มีนาคม 2566 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนจังหวัดสกลนคร 
 

 

ตามท่ีกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้้าอูน ได้แจ้งเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ 2566 โดยมีการแจ้งแนวทางการด้าเนินงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ตามหลักสูตรทุจริตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยการแจ้งในการประชุมประจ้าเดือนมีนาคม 2566 เรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานผลการวางแผนการด้าเนินงาน ของหน่วยงาน ตามรายงานการประชุมที่แนบเรียนมานี้ 
  



 
 

รายงานการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 
ครั้งที่  3/2566 

วันที่ 6  มีนาคม  2566 
ณ  ห้องประชุมส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้้าอูน 

- - - - - - - 
เปิดประชุม เวลา  13.00 น. 
ผู้เข้าประชุม 
  1 นายเสริมสุข  แก้วเคน   สาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้้าอูน 
  2 นายพัฒนา  ไชยชมภู  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
  3  นางพัชรินทร์  ตงศิริ  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
  4  นายประครอง  วาริคิด  เจ้าพนักงานธุรการ 
ระเบียบก่อนวาระการประชุม 
  สวดมนต์ไหว้พระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
1  การรับการตรวจเยี่ยมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ประเด็นชี้แนะของทีมตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขเขตท่ี 8 และท่านสาธารณสุขนิเทศ โดยเฉพาะงานที่เป็นสุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจากมีการถ่ายโอน 
รพ.สต. ไปยัง อบจ. เพราะฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อผลงาน เราต้องได้ด้าเนินการในเรื่องนี้เพ่ือปิดช่องว่าง เรา
จะท้าอย่างไรในสภาวการณ์นี้เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน เราจะใช้จังหวัดของเราเป็น
โมเดลของการพัฒนารูปแบบของบริการปฐมภูมิหลังการถ่ายโอน  

2  รายงานผลการด้าเนินงานแม่และ ตัวชี้วัดในกรณีที่มีการฝากครรภ์ไม่ครบ อาจเป็นเพราะ
ไม่มีการเก็บข้อมูลการฝากครรภ์ในคลินิก ให้ผู้บริหารเห็นความสาคัญของปัญหาในเรื่องแม่ตาย เนื่องจาก
สกลนครเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ลูกตาย และเด็กที่จะเกิดมาเป็นกาลังส้าคัญของจังหวัดก็มีโอกาสด้อย
คุณภาพ ให้ใช้ motto ที่เราตั้งไว้คือ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และเพ่ิมเติมเด็กอนามัยสมบูรณ์ข้ึนมาอีก ก็จะ
แยกเป็น 2 ส่วน คือ ไม่ตาย และ สมบูรณ์ จะท้าอย่างไรไม่ให้มีแม่ตายเพ่ิมอีก จะลดอัตราการตายของทารก
แรกเกิดลง จะทาให้เด็กท่ีคลอดมาแล้วมีอนามัยสมบูรณ์ คือมีพัฒนาการทางกาย ทางใจ ทางสมอง อยู่ใน
เกณฑ์ที่ปกติ สาเหตุการตายที่ส้าคัญ ผู้ท้างานปฐมภูมิจึงต้องเริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การเตรียมความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์ การดูแลขณะตั้งครรภ์ มารดาระยะคลอด ให้คลอดปลอดภัย ได้ทารกท่ีสมบูรณ์ จนถึงเด็ก 0-5 ปีมี
พัฒนาการสมวัย 

3  (ร่าง) การจัดสรรงบสนับสนุน สสอ ปี 2566 จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มงานประกัน
สุขภาพ ได้จัดสรรให้ สสอ. มีบางช่วงที่ลดลงไป แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทาง CUP ได้สนับสนุน 
สสอ. เพ่ิมเติม สิ่งที่ต่างออกไปคืองบสนับสนุนจาก สสจ. ที่ลดลงไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะมีปัจจัย
อ่ืนๆ ที่เพ่ิมเข้ามา เช่น เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเยอะขึ้น ภารกิจที่เคยมอบหมายให้ รพ.สต. ด้าเนินการ ก็ได้
มอบหมายให้ สสอ. ได้ด้าเนินการเอง จึงเอาค่าเฉลี่ยมาเป็นเกณฑ์จัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนที่ละ
ประมาณ 200,000 กว่าบาท มีบางอ้าเภอที่ห่างไกลจะได้ประมาณ 300,000 บาท แต่ทั้งหมดเป็นภาระที่
โรงพยาบาลจะต้องสนับสนุน ซึ่งจะสนับสนุนเท่ายอดที่เสนอ หรือมากกว่า/น้อยกว่าที่เสนอก็ได้ 
ระเบียบวาระท่ี  2  ติดตามรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 ที่ประชุม รับรอง 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  แจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา 
  1 แจ้งเรื่องการประเมิน ITA ประจ้าปีงบประมาณ 2566 
  2 ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรทุจริตศึกษา ดังนี้ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท้าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริตและการ
ประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย 

๑) ความพอเพียง (sufficient : S) 
๒) ความโปร่งใส (transparent : T) 
๓) ความตื่นรู้ (realise : R) 
๔) มุ่งไปข้างหน้า (onward : O) 
๕) ความรู้ (knowledge : N) 
๖) ความเอ้ืออาทร (generosity : G) 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับ การคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน และความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

วิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
รายละเอียดเนื้อหา 

1. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบ 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อาทิ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ 
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 

3. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / วิธีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน 2) 
4. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อก้าหนดส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564) 

5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
วิชาที่ ๒ ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. ความไม่ทนต่อการทุจริต 

- ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
- แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 

2. ความอายต่อการทุจริต 
- แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต 



 
 

3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต 
4. การลงโทษทางสังคม 
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของสานักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการการให้บาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้การคุ้มครองพยานฯ 
 

วิชาที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
รายละเอียดเนื้อหา 

๑. ความพอเพียง (Sufficient : S) ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน้า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท้างาน การด้ารงชีวิตการพัฒนา
ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะ
แตกต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวมความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต 
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (Realise) 

๒. ความโปร่งใส (Transparent : T ) ผู้น้า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบข้อปฏิบัติ 
กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (Realise) 

๓. ความตื่นรู้ (Realize : R) ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และ
ประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ท่ีเสี่ยง ต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวัง และไม่
ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด  ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่
เกิดข้ึน ความร้ายแรง และผลกระทบต่อระดับบุคคล และส่วนรวม 

๔. มุ่งไปข้างหน้า (onward : O ) ผู้น้า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนา
และปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใสความพอเพียง
และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในประเด็น
ดังกล่าว 

๕. ความรู้ (knowledge : N) ผู้น้า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน้าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์
การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสาคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท้าทุจริต
และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๖. ความเอ้ืออาทร (Generosity : G) คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้้าใจต่อกันบนฐาน 
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 

การพิจารณาความชอบเลื่อนเงินเดือน ก้าหนดส่ง สสจ. วนัที่ 15 มีนาคม 2566  นัด
ประชุมกรรมการบริหารวันที่ 13 มีนาคม 2566 

ก้าหนดการจัดงาน อสม. วันที่ 24 มีนาคม  2566  เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
บ้านอนูโคก ต้าบลหนองบัว อ้าเภอนิคมน้้าอูน จังหวัดสกลนคร 

 
ปิดประชุม วลา 16.00 น. 
 
 
 
      นายพัฒนา  ไชยชมภ ู      (นายเสริมสุข  แก้วเคน) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ     สาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้้าอูน 
   จัดท้ารายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


