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ผู้เข้าประชุม  

1. นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  
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22. นางวิยะดา วนาทรัพย์ดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
23. นางวนิดา สีหามาตย์ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน 
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29. นางจุฑารัตน์ กองธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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35. นายฑนวัฒน์ สมบุศย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
เปิดประชุม เวลา  09.00 น.  โดยนายอาคม  ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ 
การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรี่ยไร รวมทั้งมาตรการป้องกันการทุจริตจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งวันนี้ จะชี้แจง
เพ่ิมเติมประกาศดังกล่าว  

ที่ประชุม : รับทราบ 
1.2 ตามที่อนุมัติ โครงการจัดตั้งชมรม “ชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

ใสสะอาด (เครือข่ายชมรมต่อต้านคอรัปชั่นสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561) เพ่ือ
หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีการขับเคลื่อน
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจรติในหน่วยงาน  

 - ใช้ชื ่อชมรมเดิม คือ “ชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องใส
สะอาด” 

 - ให้มีการขับเคลื ่อนเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจรติใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 - ให้มีการรายงาน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (แบบรายงานการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ...) ทุกครั้งที่มีการรับ เพ่ือนำแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป 

 - ให้มีการขับเคลื่อนประเด็นค่านิยม MOPH , มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และมาตรการอ่ืนๆ 
   
   ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



1.2  ร่วมขับเคลื่อน : ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข MOPH  
ซึ่งประกอบด้วย 
M: Mastery   ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุดหรือเป็นนายตนเอง (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้
กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบ) 
O: Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach  ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
H: Humilityมีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง 
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน 
ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH 
M: Mastery 
 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด 
อย่างมีสติ ใช้กิร ิยาวาจาเหมาะสม มีความซื ่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบ) 

O: Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach  ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
H: Humility 
 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
รู ้แพ้รู ้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธี
สร้างสรรค ์ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน 

 
การนำค่านิยม(core value) สู่การปฏิบัติ 
สถานการณ์ 

ความเป็นพี่น้องลดลง แบ่งพวกแบ่งกลุ่ม เกิดความเหลื่อมล้ำ ระบบคุณธรรมลดลง ระบบอุปถัมภ์เพิ่มขึ้น 
เกิดวิกฤตศรัทธาขององค์กร 
การนำไปสู่การปฏิบัติ (How to implement) 

1. สืบสานเจตนารมณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมการทำงาน 
2. คัดเลือก สรรหา คนที่ตรงกับค่านิยม ( core values ) 
3. สร้าง ค้นหาต้นแบบ (Model idol) 
4. ยกย่อง เชิดชู สนับสนุน 
5. บรรจุในหลักสูตรพัฒนาคน 
6. เล่าขาน ตำนาน ความสำเร็จ ทุกเวท ี

สถานการณ์ 
ปฏิสัมพันธ์ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความไว้วางใจ ความเชื่อเปลี ่ยนแปลงไปมาก มีความไม่ลงรอยกัน 

ความรู้สึกเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมของแต่ละวิชาชีพ 
 
 
 



 
การนำไปสู่การปฏิบัติ (How to implement) 

1. ผู้นำต้นแบบ การสื่อสาร มีคำสำคัญ (key message) ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส อย่างต่อเนื่อง 
2. สื่อสารแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ 
3. สร้างการมีส่วนร่วมทุกวิชาชีพ/สมาคม ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อถือระหว่างกัน เป็นการเพ่ิมการ

มีส่วนร่วม ลดความไม่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
สถานการณ์ 

แผนสาธารณสุข ไม่ชัดเจน การมีส่วนร่วมและการสื่อ สารลดลง การปฏิบัติจริงตามแผนมีน้อย พูดเยอะแต่
ไม่ได้ทำ 
การนำไปสู่การปฏิบัติ (How to implement)  

1. กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เป้าหมาย (goal) ให้ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. สื่อสาร 3C ประกอบด้วย Clear, Concise, Complete 
3. นำสู่การปฏิบัติ สื่อให้จำ ทำให้ดู จริงจังต่อเนื่อง พูดแล้วต้องทำ เริ่มจากผู้บริหารระดับสูง 
4. แปลงเป็นรูปธรรม วัดผลได้ ให้รางวัล 
5. ทบทวนต่อเนื่อง โดย PDCA (Plan Do Check Act) ทุก 1 ปี 
6. ประชาชน สังคม ติดตาม กำกับ 

สถานการณ์ 
ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับน้อย ความแตกต่างแต่ละวิชาชีพ ความไม่ยุติธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ การจัดสรร

ทรัพยากรไม่ยุติธรรม 
การนำไปสู่การปฏิบัติ (How to implement)  

1. สร้างความเชื่อม่ันในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติ 
2. สร้างกระแสให้ผู้ปฏิบัติอยากทำงานเพ่ือประชาชนเป็นที่ตั้ง 
3. มีระบบการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นธรรม 
4. มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจรับรู้ ในบุคลากรทุกระดับ 
5. เจ้าหน้าที่มีความสุข มีความมั่นคงด้านจิตใจ มีกระบวนการเสริมสร้างความสุข สามัคคี เช่น การจัด

พัฒนาองค์กร (organization development) 
6. มีแบบอย่าง ต้นแบบที่ดีในทุกระดับ “คนต้นแบบ” 

สถานการณ์ 
ระดับพ้ืนที่ถูกสั่งให้ทำตาม 

การนำไปสู่การปฏิบัติ (How to implement)  
1. การสื่อสาร การมีส่วนร่วม 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร 
3. การปลูกฝัง ผู้นำทุกระดับเป็นแบบอย่าง การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการคงอยู่ของค่านิยมร่วมของ

สมาชิกในองค์กร เริ่มที่ตัวเรา เปลี่ยนที่ตัวเราองค์กรเรา3ท คือ“ทำทันท ีทำทุกท่ี ทำทุกคน” 
 
 
 



สถานการณ์ 
การสนับสนุนนโยบายด้านส่งเสริมป้องกันยังไม่เข้มแข็ง มีช่องว่างระหว่างการทำงานและขาดการ บูรณาการ 

งบประมาณและระบบการจัดสรรเงินยังมีปัญหา บุคลากรไม่เพียงพอ ความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ มีช่องว่างของ
การบูรณาการงานร่วมกันทุกระดับ การสร้างภาคีเครือข่ายยังขาดประสิทธิภาพ ความสามัคคีของคนในองค์กรทุก
ระดับ ความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ การสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
การนำไปสู่การปฏิบัติ (How to implement)  

1. มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนงานที่มีการบูรณาการ (NHA Board) 
2. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำทุกระดับ 
3. มีระบบการเสริมสร้างระเบียบวินัยและการมีธรรมาภิบาลในระบบ 
4. พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
5. ประกาศเจตนารมณ์ในการสื่อสารค่านิยมองค์กร (core value) ให้ทั่วถึงและลงสู่ปฏิบัติ 
ค่านิยม (core value) ไม่ใช่การสั่งการแบบจากบนลงล่าง (top-down) ทุกระดับต้องมีความคิด ปรัชญา 

พฤติกรรม เหมือนๆกัน ค่านิยม (core value) จะไม่เกิดเป็นจริงได้ ถ้าทุกฝ่ายไม่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้นบุคลากรทุกคน
จึงมีความสำคัญ แม้แต่คนทำความสะอาดพ้ืนโรงพยาบาล ก็ต้องเคารพในคุณค่าของคนเหล่านี้ 

respect humanity หมายถึงทุกคนสำคัญกับองค์กร จะไม่มีความเหลื่อมล้ำ ผู้นำ ผู้ปฏิบัติต้องมีความสำคัญ
เท่ากัน ส่วนคำว่า Mastery คือ เคารพตัวเอง ถ้าเราเป็นนายตัวเองได้ เราจะทำได้เกือบหมดทุกสิ ่งทุกอย่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังปฏิรูปภายใต้แนวทางการปฏิรูปประเทศ การเปิด
อาเซียน ทุกคนต้องรับทราบ ค่านิยม (core value) และไปด้วยกัน เป็นฟันเฟืองซึ่งกันและกัน จะเป็นพลังที่ยิ ่งใหญ่
หมุนสิ่งใหญ่ให้เคลื่อนได ้

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  นายบุญเลิศ   นิลละออง   
  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติราชการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. สร้างกิจกรรมในองค์กร ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังความซื ่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับ
ส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต ( STRONG ) ในหน่วยงาน 

 2. ขับเคลื่อนและนำปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข MOPH  
     2. ยึดหลักปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
   3. ปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร 

และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
    4. ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการ

ไห้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใดและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 



   5. การจัดทำควบคุมภายในว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
ที่ประชุม  : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
 

  (นางมนต์ชัยญา  ประยันโต)          (นายบุญเลิศ  นิลละออง) 
                            เจ้าพนักงานธุรการ        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        ผู้บันทึกการประชุม     ผู้ตรวจรายงาน 
 
 
     คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
      - รับทราบ/สำเนาให้ รพ.สต.ทุกแห่ง และเผยแพร่ Website 

      
          
             (นายอาคม  ปัญญาแก้ว) 
     สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบหลักฐาน การประชุม 
“ชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องใสสะอาด  

(เครือข่ายชมรมต่อต้านคอรัปชั่นสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561)”  
เสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยม ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต  

บุคลากรสำนักงานสารณสุข และ รพ.สต.ในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


