โครงการจัดตั้งชมรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําป ๒๕๖๒
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสราง
เครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ผาน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สรางความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา และสรางเครือขายปองกัน ปราบปราม และรวมมือ
กันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบตางๆ โดยถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ และสรางแนวรวมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการดําเนินงานของรัฐ
โครงการ
จัดตั้งชมรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ มุงหวังที่จะ
รณรงคสรางความเขาใจและปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรใหความสําคัญตอการแกปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญในการปฏิรูป
ระบบบริการแกประชาชน รวมมือรวมใจกันในการพัฒนางานตางๆ ของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
วัตถุประสงค
๑. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รวมตอตานการทุจริต รวมทั้งมีจิตสํานึก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดีในการใชจริยธรรม เพื่อปองกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ
๒. เพื่อพัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
๓. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการ
๕. เพื่อดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริตของหนวยงาน
เปาหมาย
๑. สรางจิตสํานึกรวมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวทางรวมเครือขายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต
๒. เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุน ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
๓. เปนแหลงเรียนรู เผยแพร การดําเนินการตอตานการทุจริตในหนวยงานราชการ
กิจกรรมและวิธีดําเนินการ
๑. ประชาสัมพันธโครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการตอบุคลากรในหนวยงาน
๒. รับสมัครสมาชิก คัดเลือก หรือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
๓. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
๔. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมทั้งระดับอําเภอ หนวยงาน ทุกระดับ

๕. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางคุณธนนม ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน
๖. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมประสานการทํางานของเครือขายตอตาน
การทุจริตในทุกระดับ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. มีเครือขายในการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
๒. บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติและจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. หนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ลดปญหาการรองเรียนหรือการฟองรองทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน
๔. เปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการตอตานการทุจริต
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
ผูเสนอและผูเห็นชอบโครงการ

(นายณรงค เมืองมูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไชยยนต วงศใหญ)
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
ที่
/ ๒๕62
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม และการสรางสุขในองคกร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
....................................................................................................
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเรื่องการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ดี สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาทางคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม ปฏิบัติหนาที่ ดวยความโปรงใส และมีความสุขใน
การทํางาน มุงเนนใหประชาชนไดรับประโยชนในการบริการที่มีคุณภาพ โดยนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเปนบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเปนผูใหบริการสุขภาพดวยความรูคู
คุณธรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ไดจัดตั้งชมรมจริยธรรมมาตั้งแตป ๒๕๖๐ ถึง ปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการสรางสุขในองคกร สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายการดําเนินงานเปนหนวยงานคุณธรรม และเกิดผลลัพธ
ที่ดีดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๕ และดวยมีขาราชการโยกยายปฏิบัติราชการ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามภาระกิจ ความรับผิดชอบ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและการสรางสุขในองคกร
1. นายภูวนาถ ออนนวล ผอ. ร.พ. สต. ตําบลเวียง
2. นายไชยยนต วงศใหญ สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
๓. นางอรอนงค บุญจูโชค
ผอ. ร.พ. สต. ตําบลเจดียคํา
4. นายประหยัด สองสีใส ผอ. ร.พ. สต. บานน้ํามิน กรรมการ
5. นางปภาดา มังคลาด ผอ. ร.พ. สต. ตําบลแมลาว กรรมการ
6. นายนที หอมนาน ผอ. ร.พ. สต. ตําบลหยวน กรรมการ
7. นางนงเยาว วงศใหญ ผอ. ร.พ. สต. บานสันปูเลย กรรมการ
8. นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน ผอ. ร.พ. สต. ตําบลรมเย็น กรรมการ
9. นายอนุสรณ คําภีระ ผอ. ร.พ. สต. บานหนองปาแพะ กรรมการ
10. นายประวิทย สูงปานเขา ผอ. ร.พ. สต. ตําบลฝายกวาง กรรมการ
11. นางอัมพร บอสุวรรณ ผอ. ร.พ. สต. บานแวนโคง กรรมการ
12. นางสาวจันทา อุดมรักษ ผอ. ร.พ. สต. ตําบลทุงผาสุข กรรมการ
13. นายนราพันธ จันทิมา ผอ. ร.พ. สต. ตําบลเชียงบาน กรรมการ
14. นางละเอียด ใจกลา ผอ. ร.พ. สต. ตําบลน้ําแวน กรรมการ
15. นายสงกรานต หอมนาน ผอ. ร.พ. สต. บานผาลาด กรรมการ
16. นายปณณวิชย ศักบุตร ผอ. ร.พ. สต. บานจําบอน กรรมการ
17. นายอภิชิต วงศใหญ ผอ. ร.พ. สต. บานปางมดแดง กรรมการ
18. นายสินชัย รัตนกระจางศรี ผอ. ร.พ. สต. บานปางถ้ํา กรรมการ
19. นางสาววราภรณ วงควานวิวัฒน พนักงานสุขภาพชุมชน กรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

20. นางจารุนันท หายโศรก เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรรมการ
21. นายจีรศักดิ์ แกวคําปา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
22. นายครรชิต กันทะสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ/ ผูชวยฯ
23. นายคงศักดิ์ เย็นใจ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน กรรมการ/ ผูชวยฯ
บทบาทหนาที่คณะกรรมการฯ
ใหคําปรึกษา อํานวยการ และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และการสราง
สุขในองคกร เปนหนวยงานคุณธรรมใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคโดย
ดําเนินการ
๑. กําหนดรูปแบบ และแนวทางการสรางเสริม สนับสุนนการดําเนินงาน
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และการสรางสุขในองคกรตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
๒. ดําเนินการสรางเสริมและพัฒนาบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง คํา ใหมีทัศนคติ
จิตสํานึกและพฤติกรรมการปฏิบัติที่เปนไปในทางที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และหลักกฎหมายตลอดจน
ใหบริการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความมีน้ําใจยึดหลักการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งชมรมจริยธรรม และการสรางสุขใน
องคกร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ชวยเหลือกิจกรรมพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
๔. สรุปผลการดําเนินงานของชมรมจริยธรรม และการสรางสุขในองคกร และ เผยแพรผลงานให
ประจักษตอสาธารณชนเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. 256๑

(นายไชยยนต วงศใหญ)
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

รายงานการประชุมชมรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อําเภอเชียงคํา
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ – สกุล
๑.
นายไชยยนต วงศใหญ
๒.
นายณรงค เมืองมูล
3.
นายประหยัด สองสีใส
4.
นางปภาดา มังคลาด
5.
นายครรชิต กันทะสอน
6.
นางอารยา มหาวงศนันท
7.
นายคงศักดิ์ เย็นใจ
8.
นายนที หอมนาน
9.
นางนงเยาว วงศใหญ
10.
นางอรอนงค บุญจูโชค
11.
นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน
12.
นายอนุสรณ คําภีระ
13.
นายภูวนาถ ออนนวล
15.
นายประวิทย สูงปานเขา
16.
นางอัมพร บอสุวรรณ
17.
นางสาวจันทา อุดมรักษ
18.
นายนราพันธ จันทิมา
19.
นางละเอียด ใจกลา
20.
นายสงกรานต หอมนาน
21.
นายปณณวิชญ ศักบุตร
22.
นายอภิชิต วงศใหญ
23.
นายสินชัย รัตนกระจางศรี
24.
นางสาววราภรณ วงควานวิวฒ
ั น
25.
นางจารุนันท หายโศรก

ตําแหนง
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผอ.รพ. สต. ตําบลเจดียคํา
ผอ.รพ. สต. ตําบลรมเย็น
ผอ.รพ. สต. บานหนองปาแพะ ตําบลรมเย็น
ผอ.รพ. สต. ตําบลเวียง
ผอ.รพ. สต. ตําบลฝายกวาง
ผอ.รพ. สต. บานแวนโคง ตําบลฝายกวาง
ผอ.รพ. สต. ตําบลทุงผาสุก
ผอ.รพ. สต. ตําบลเชียงบาน
ผอ.รพ. สต. ตําบลน้ําแวน
ผอ.รพ. สต. บานผาลาด ตําบลน้ําแวน
ผอ.รพ. สต. บานสันปูเลย ตําบลอางทอง
ผอ.รพ. สต. บานปางมดแดง ตําบลอางทอง
ผอ.รพ. สต. บานปางถ้ํา ตําบลรมเย็น
พนักงานสุขภาพชุมชน
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ ประธานแจงใหทราบ
๑. ตามที่ทางกลุมไดจัดทําโครงการ ชมรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
อําเภอ เชียงคํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และตรวจสอบเฝาระวังการทุจริตในการ
ดําเนินงานภาครัฐของหนวยงาน นั้น ตอนนี้ไดดําเนินงานผานไปแลว ๑ ป ไดมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดยมีการใหความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ การปองกันผลประโยชนทับซอน ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลสาธารณสุขระดับอําเภอ จํานวน ๘ ครั้ง ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดี จากผูเขารวมประชุม และจากการเฝาระวังการ
ทุจริตในการดําเนินงานภาครัฐ ก็ไดรับความรวมมือจากผูที่ปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี ผลการเฝาระวังไมพบการทุจริตในการ
ดําเนินงาน และทางบุคลากรไดเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานของชมรม จึงขอใหดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนปที่
๒
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมีเรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๔ เรื่องแจงและเสนอในที่ประชุม
๑. เนื่องจากคณะกรรมการชมรมไดดําเนินงานกิจกรรมของชมรมมาแลว ๑ ป ขณะนี้หมดวาระการดํารงตําแหนง จึง
ขอใหมี การคัดเลือกคณะกรรมการชมรม ปที่ ๒ จากสมาชิกชมรม จํานวน ๙ ทาน จึงควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ชมรมจากสมาชิกที่มีอยู เพื่อแบงหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานชมรม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดคัดเลือกคณะกรรมชมรม ดังนี้
- นายณรงค เมืองมูล ประธานชมรม
- นายคงศักดิ์ เย็นใจ รองประธานชมรม
- นายประหยัด สองสีใส ฝายวิชาการ
- นายสงกรานต หอมนาน
ฝายประชาสัมพันธ
- นายครรชิต กันทะสอน ฝายเลขานุการ
๒. การดําเนินงานใน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางชมรมยังมีแนวทางในการดําเนินงานแบบเดิม คือสงเสริม และให
ความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายและระเบียบตาง ๆ เชนเดิม แตเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบและเฝาระวังใหมากขึ้น และสงเสริมการปฏิบัติตามประกาศ คูมือ การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเชียงคํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อยางจริงจัง
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๑. การรับสมัครสมาชิก ขอใหสมาชิกชวยประชาสัมพันธชมรม และเชิญชวนบุคลากรมาสมัครสมาชิกชมรม เพื่อให
การดําเนินงานของชมรมครอบคลุมยิ่งขึ้น
ปดประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นายครรชิต กันทะสอน) (นายณรงค เมืองมูล)
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานประชุม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
ที่พย ๐3๓๒/
วันที่ 1๖ มกราคม ๒๕๖2
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของชมรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
อําเภอเชียงคํา
เรียนสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน
ตนเรื่อง
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ไดแก (๑) ดัชนีความโปรงใส (๒)
ดัชนีความพรอมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองคกร และ(๕) ดัชนี
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
ขอพิจารณาและขอเสนอ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา โดยชมรม สงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ อําเภอเชียงคํา ขอรายงานผลการดําเนินงานของชมรม ดังนี้
๑. ใหความรูบทความเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และกรณีตัวอยางในการประชุมประจําเดือน ๔ ครั้ง
๒. ตรวจสอบเฝาระวังการทุจริตในการดําเนินงานภาครัฐ ๗ เรื่อง ไมพบการทุจริต
๓. รณรงคเสริมสรางจิตพอเพียงตานทุจริต จํานวน ๑ ครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติเผยแพรรายงานบนเว็บไซตของหนวยงานตอไป

 อนุมัติ/อนุญาต
ไมอนุมัติ

(นายณรงค เมืองมูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นายไชยยนต วงศใหญ)
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

