
รายงานการประชุมสมาชิกกลุ่ม khanom- honest  สาธารณสุขอำเภอขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2563      เวลา 80.30 – 12.00 น 

ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
------------------------------------------ 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
 เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้รวมกลุ่มกัน โดยกำหนดชื่อ ว่ากลุ่มกลุ่ม khanom- honest   เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
และวันนี้จึงได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกกลุ่ม เพ่ือระดมความคิดริเริ่ม  เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาความโปร่งใส 
          การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
กำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง ถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ และปรับปรุงพัฒนา หน่วยงาน ให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต  หน่วยงานนี้จึงได้ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่ง ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุ
เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ ยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพต้อง
ได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของ ตนเองได้และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตาม
แนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ 
  M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  

O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
2. ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมให้เห็นความสำคัญและ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมมีจิตสำนึกและมีความ

ตระหนักด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ความรับผิดชอบ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หลักคุณธรรมในการดำเนินงาน  

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  

- หลักนิติธรรม    - หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส  - หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ   - หลักความคุ้มค่า  

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 



ระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 
  1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลำเอียง  

2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย 
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที ่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น 
แบบอย่าง  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง 
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

6. ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. มีการประชุมกลุ่มปีละ ๒ ครั้งเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในการกำหนดแนวทางกลุ่ม
เพ่ิมเติม 
 ๓. ดำเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

✓ การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสะบายที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 

✓ การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self–dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพ้องจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

✓ การทำงานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาหรือ
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่งสถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้รวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอก
ที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

✓ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของ
ทางราชการหรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือ
นำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

✓ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
 ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข  
 



 
 
 

คณะที่ปรึกษาชมรม 
๑. นายสุมลรัตน์  ขนอม  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอขนอม 
๒. นายมงคล  คำพิพจน์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สตบ้านท่าน้อย 

คณะกรรมการบริหารชมรม 
๑. นายสุธรรม  ชาญณรงค์ ตำแหน่ง ผช.สาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร ประธาน 
๒. นายประโมทย์  พุทธรอด ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านเปร็ต รองประธาน 
๓. นายประดิษฐ์  คล้ายดวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 
๔. นายกฤษณะ  จิตแจ่ม ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านเขาหัวช้าง กรรมการ 
๕. นายวรัฎฐา  จิระธนินทร ์ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ 
๖. นายกฤตปณต  รณศิริ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านท่าจันทน์ กรรมการ 
๗. นายนัทพงค์  รามัญเพ็ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
๘. นางนฤมล  ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ 
๙. นางสุรีย์  ทั่งทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผช.เลขานุการ 

ข้อเสนอจากสมาชิก 
1. การใช้กลุ่มไลน์ สาธารณสุขอำเภอขนอม  เพ่ือตรวจสอบการกระทำผิดในการจัดทำจัดซื้อจัดจ้าง

ของรพ.สต. และในหน่วยงาน โดยสามารถสื่อสารผ่านกลุ่มได้ 
2. การจัดทำโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปค่าใช้จ่าย รายงานสมาชิกทราบทางกลุ่มไลน์ เพื่อให้ทุก

คนสามารถตรวจสอบได้ 
 
  
       ผู้บันทึกการประชุม     
               (นายสุธรรม  ชาญณรงค์)   
          เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน 

 
                                                                                       ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

(นายสุมลรัตน์  ขนอม) 
                                                              สาธารณสุขอำเภอขนอม 
 
  
 
 
 


