คำสั่ง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ที่ 4 / 2562
เรื่อง คณะกรรมกำรองค์กรคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ปีงบประมำณ 2562
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ มีเจตจำนงยึดมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้ำงควำม
โปร่งในในกำรปฏิบัติงำน และให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมศรัทธำและควำมไว้วำงใจ
ของผู้รับบริกำร ดังนั้น สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ปี 2562 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรองค์กรคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ นำยชุมพล สุทธิ
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยฉลองชัย สิทธิวัง
นวก.สำธำรณสุขชำนำญกำร
กรรมกำร
๑.๓ นำยบรรจง จันทร์อินทร์
นวกสำธำรณสุขชำนำญกำร
กรรมกำร
1.4 นำงลำดวน วงค์กองแก้ว
ผอ.รพ.สต.ขึ่ง
กรรมกำร
1.5 นำยชิตพล เปลี่ยนศรี
ผอ.รพ.สต.ไหล่น่ำน
กรรมกำร
1.6 นำยนันทมิตร นันทะเสน
ผอ.รพ.สต.ตำลชุม
กรรมกำร
1.7 นำงอรวรรณ อัมพรสว่ำง
รก.ผอ.รพ.สต.นำเหลือง
กรรมกำร
1.8 นำยผล ใจคำ
ผอ.รพ.สต.ส้ำน
กรรมกำร
1.9 นำยพนสินธุ อินสองใจ
ผอ.รพ.สต.สันรุ่งเรือง
กรรมกำร
1.10 นำงวนิดำ ยำใจ
ผอ.รพ.สต.น้ำปั้ว
กรรมกำร
1.11 นำงคำดี คำชื่น
ผอ.รพ.สต.ปงสนุก
กรรมกำร
1.12 นำงภิญยำ ไปมูลเปี่ยม
ผอ.รพ.สต.ยำบหัวนำ
กรรมกำร
1.13 นำยเสด็จ ทะลือใจ
ผอ.รพ.สต.อ่ำยนำไลย
กรรมกำร
1.14 นำยกรณ์พงศ์ ฐิติชัยธนำภัทร
ผอ.รพ.สต.ส้ำนนำหนองใหม่
กรรมกำร
1.15 นำยมงคล ยศมำดี
ผอ.รพ.สต.แม่สำคร
กรรมกำร
1.16 นำยวินัย ปันทะนะ
ผอ.รพ.สต.บ้ำนวังม่วง
กรรมกำร
1.17 นำยประยูร คำยศ
ผอ.รพ.สต.บ้ำนทุ่งผง
กรรมกำร
1.18 นำยสมคิด พิมพบุตร
ผอ.รพ.สต.บ้ำนบ่อหอย
กรรมกำร
1.19 นำงธนพร ศรีวิชัย
พง.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สสช.สำลี่ กรรมกำร
1.20 นำงสำวสรีย์พร ไกรไพบูลย์
รก.ผอ.รพ.สต.ห้วยไฟ
กรรมกำร
1.21 นำยสุรเชษฐ์ ทะนันชัย
พง.สุขภำพชุมชน สสช.ห้วยหยวก กรรมกำร
1.22 นำงสำวสหัสำ ก้อนแก้ว
พง.สุขภำพชุมชน สสช.ฮำกฮำน กรรมกำร
1.23 นำยทศพร ปริกเพชร
ผอ.รพ.สต.แม่สำ
กรรมกำร
1.24 นำงประนอม ใจคำ
ผอ.รพ.สต.ฝั่งหมิ่น
กรรมกำร

1.25 นำงจันทรำ อุเทธิ
ผอ.รพ.สต.ศรีนำชื่น
กรรมกำร
1.26 นำงอำรียำ สัตยดิษฐ์
ผอ.รพ.สต.ทรำยทอง
กรรมกำร
๑.27 นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี
นวก.สำธำรณสุขชำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
บทบำทหน้ำที่
1. ด้ำนควำมโปร่ งใส ดำเนิน กำรให้ ทุก รพ.สต. ต้อ งปฏิบัติ หน้ำที่ ด้วยควำมซื่อสั ตย์ สุ จริต โปร่ง ใส
ตรวจสอบได้
2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิดเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำรให้ทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของตน ตำมควำม
รับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ ของตน โดยคำนึงถึงผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดำเนินกำรให้ เจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องไม่กระทำไดๆที่
เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่
รับผิดชอบ และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร
4. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ดำเนินกำรให้มีกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้แต่ละ รพ.สต. ปฏิบัติรำชกำร
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตแก่เจ้ำหน้ำที่ในรพ.สต.จนเป็นวัฒนธรรม
ของหน่วยงำน
5. ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำนบริหำรงำนโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมยึดหลักธรรมำภิบำล
ควำมโปร่งใสและควำมเสมอภำคในกำรบริหำรงำน
6. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดเจตจำนงสุจริต ให้บุคลำกรในหน่วยงำน
รับทรำบ และกระตุ้นให้ให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลำคม ๒๕61

( นำยชุมพล สุทธิ )
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

คณะกรรมกำรองค์กรคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ปี 2562
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน
3. เพื่อตรวจสอบกำรทำงำนและป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
แนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
1. ด้ำนควำมโปร่งใส ทุก รพ.สต. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวปฏิบัติ
- มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของรพ.สต. ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
- กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรพ.สต.เป็นไปตำมลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
- มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผน ร่วม
ดำเนินกำรและติดตำมตรวจสอบกำรดำเนินงำน
- มีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เป็นกลำง
- มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิดเจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของตน ตำมควำมรับผิดชอบ
ตำมบทบำทหน้ำที่ ของตน โดยคำนึงถึงผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
แนวปฏิบัติ
- ผอ.รพ.สต.แสดงเจตจำนงในกำรบริหำรงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลำด
- ผอ.รพ.สต.และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มใจและเต็มประสิทธิภำพ
3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องไม่กระทำไดๆที่เป็นกำร
แสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่
รับผิดชอบ และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร
แนวปฏิบัติ
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง
- เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับไม่ปฏิบัติตนที่เป็นกำรกระทำอันเข้ำข่ำยทุจริตเชิงนโยบำย
- มีกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ

4. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้แต่ละ รพ.สต. ปฏิบัติรำชกำรโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตแก่เจ้ำหน้ำที่ในรพ.สต.จนเป็นวัฒนธรรมของ
หน่วยงำน
แนวปฏิบัติ
- มีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมสุจริตแก่เจ้ำหน้ำที่ จนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรม
องค์กร
- มีกำรกำหนดแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
- มีกำรถ่ำยทอด ปลูกฝังแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
5. ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำนบริหำรงำนโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมยึดหลักธรรมำภิ
บำล ควำมโปร่งใสและควำมเสมอภำคในกำรบริหำรงำน
แนวปฏิบัติ
6.

มีคู่มือหรือมำจรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
บุคลำกรมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มืออย่ำงเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร
มีระบบ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึงควำมโปร่งใส เป็นธรรม ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดเจตจำนงสุจริต ให้บุคลำกรในหน่วยงำน
รับทรำบ และกระตุ้นให้ให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ
- มีช่องทำง กระบวนกำร รูปแบบ วิธีกำร ที่หลำกหลำย ในกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดข้อมูลในกำร
ปฏิบัติงำน กำรป้องกัน ส่งเสริมคุณธรรมและกำรต่อตำนกำรทุจริต ให้บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว

( นำยชุมพล สุทธิ )
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

