
EB11(1) 
มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส หรือไม่ 
  

 
  
 
 

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
ที ่๕๓ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
--------------------------------------------- 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านินมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความช่ือมั่นในระบบราชการ
นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ดาเนินการเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส ดังนี ้

๑.นางอ าพร อนุทัย   สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย   ประธาน 
๒.นายเดชา วรสาร    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย  รองประธาน 
๓.นายประยรู รัตน์วิเศษ   ผอ.รพ.สต.ท่าเพลิง    กรรมการ 
๔.นางจันดี อรุณปรยี ์  ผอ.รพ.สต.สีถาน    กรรมการ 
๕.นายเกษม ไชยฤทธิ ์  ผอ.รพ.สต.บ้านบ่อ    กรรมการ 
๖.นางสุกฤตา  แสงเพชร   ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว   กรรมการ 
๗.นายเบญจพล แสงไสว   ผอ.สอน.โพนงาม    กรรมการ 
๘.นายชิษณุพงศ์ ดาด้วง   ผอ.รพ.สต.บ้านนามล   กรรมการ 
๙.นายอ๊อด ศักดิ์ศิร ิ  ผอ.รพ.สต.บ้านข้าวหลาม   กรรมการ 
๑๐.นางกอญารัญ พลชิวา   ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแปน   กรรมการ 
๑๑.นายจิราณุวัฒน ์หัตถพรหม  ผอ.รพ.สต.บ้านสวนโคก   กรรมการ 
๑๒.นางอนงลักษณ์  อุปจันทร ์ ผอ.รพ.สต.บ้านบึง   กรรมการ 
๑๓.นายประยัต ิศิริรักษ์   พยาบาลบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑๔.นางเบญจมาภรณ ์ศิริโสม  นวก.สาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
๑๕.นางมยุร ีสุวรรณโคตร   นวก.สาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
๑๖.น.ส.ดาวรุ่ง ดอนสมจิตร   นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
บทบาทหน้าท่ี ดังนี ้

1. วิเคราะหส์่วนขาดขององค์กร ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. ก าหนดกรอบ ทิศทางและแนวทางด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ 

หน่วยงาน พร้อมท้ังประกาศนโยบาย 
3. พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรด้านวิชาการ ตามสาขาวิชาชีพ 
4. สร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ตามกระบวนการท างาน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามทุจริต 
5. สนับสนุน เสนอแนวความคิด การบริหารให้มีความโปร่งใส 
6. กล่าวปฏิญาณตน จะปฏิบตัิหนา้ที่ด้วยความสุจรติ ตามรอยพ่อขอท าดีเพื่อแผ่นดิน 
7. จัดท าแผนพัฒนาองค์กร ตามสว่นขาดตามตัวช้ีวัด พร้อมควบคุม ก ากับ การด าเนินงานตามแผน 

ทุกเดือน 
8. เฝ้าระวัง ติดตาม พัฒนากลไกลการตรวจสอบ การตอบสนองเกี่ยวกับการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

ตามช่องทางร้องเรียนต่างๆ 
9. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานรายไตรมาส 
 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
 

                                                                               
(นางอ าพร อนุทัย) 

     สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EB11(2) 
กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส กลุม่ดังกล่าวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม่ 
 
รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นางอ าพร อนุทัย    สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
๒.นายเดชา วรสาร     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
๓.นางสาวดาวรุ่ง ดอนสมจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.กมลาไสย 
๔.นางมยุร ีสุวรรณโคตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.กมลาไสย 
๕. นายประยูร รัตน์วิเศษ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นท่าเพลิง 
๖.นายชิษณุพงศ์ ดาด้วง    ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นนามล 
๗.นายจิรานุวัฒน ์หัตถพรหม    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นสวนโคก 
๘.นางกอญารัญ พลชิวา    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นหนองแปน 
๙.นางอนงลักษณ์ อุปจันทร์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นบึง 
๑๐.นางฐิตินันท์ จันทะโยธา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านบึง 
๑๑.นายเกษม ไชยฤทธิ ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นบ่อ 
๑๒.นายอ๊อด ศักดิ์ศิร ิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นข้าวหลาม 
๑๓.นางจันด ีอรุณปรีย ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นสีถาน 
๑๔.นายเบญจพล แสงไสว    ผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติฯ โพนงาม 
๑๕.นางวรรณภา ศักดิ์ศิร ิ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.กมลาไสย 
๑๖.นางสุกฤตา แสงเพชร    ผู้อ านวยการโรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว 
๑๗.นายผดุงเกียรต ิตติยะรตัย ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านบ่อ 
๑๘.จอ.สารอง บุญเลิศ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สอน.โพนงาม 
๑๙.นางศุภพงศ ์ไวแสน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ข้าวหลาม 
๒๐.นายยุภักดิ ์บอนค า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บึง 
๒๑.นางกัญฐณา คงสมบัต ิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองบัว 
๒๒.นางทิวากร จงฤาชา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.สีถาน 
๒๓.นางสาวกรทิพย ์พันธ์ภูทอง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บึง 
๒๔.นายไตรวิทย จ าเริญสรรพ ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สอน.โพนงาม 
๒๕.นางสาวกานต์พิชชา กาญจันดา   เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.กมลาไสย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที ่๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
ประกาศเจตนารมนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส 
๑.บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

๑.๑.ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานหรือบุคคล ภายใตส้ังกัดสานักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
กมลาไสยทุกหน่วย ทุกคน เพื่อให้การบริหารงาน การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานสังกัดสานกังาน 



สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย เป็นไปด้วยความสุจรติ ซื่อสัตย ์ความโปร่งใส สามารถสอบได ้เป็นไปด้วย 
ความชอบธรรมตามหลักระบบคณุธรรม 

๑.๒.เสนอแนะแนวทางแก้ไข ให้คาแนะนา ช้ีแนะ สิ่งที่ควรปับปรุงพฒันา 
๑.๓.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ในเวทีการประชุมประจาเดือนทุกเดือน 

๒.ประเด็นการตรวจสอบการบริหารงาน ให้ตรวจสอบงานท่ีเป็นปัญหาและพบบ่อย 
-การซื้อจัดจ้าง 
-การเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายไปราชการหรืออยู่เวรนอกเวลา 
-การใช้รถยนต์ทางราชการ 
-เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของสสอ. 
 

ระเบียบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว 
ที่ประชุมรับรอง 

 
ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งท่ีแล้ว 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องนาเสนอเพ่ือพิจารณา 
กลไกการตรวจสอบ มติที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่รับทราบข้อมลูหรือพบการบริหารงานท่ีไมโ่ปร่งใสสุจรติ 

เที่ยงทา ให้มานาเสนอขอความคิดเห็น แนวทางการนาเสนอ ประสานงานภายใน แล้วให้นาเสนอในที่ประชุม 
ประจาเดือน 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องอื่นๆ 

ไม่ม ี
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
(ลงช่ือ) กานต์พิชชา กาญจันดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    (นางสาวกานต์พิชชา กาญจันดา) 
            เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประชุมคณะกรรมการตรวจจับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์  
 

 
 
 
 

 


