บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง
ที่ ศก ๐๙๓๒ /๐๖

จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐-๔๕๖๗–๕๐๗๘
วันที่ ๓ มกรำคม ๒๕๖๓

เรื่อง ลงนำมในประกำศและขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
เรียน สำธำรณสุขอำเภอไพรบึง
ที่มา
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง ได้จัดทำประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตปีงบประมำณ
๒๕๖๓ ประกำศมำตรฐำนทำงคุณ ธรรมจริยธรรมและเจตนำรมณ์ ต่อต้ำนกำรทุจ ริตคอรัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่
ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนของหน่วยงำนและคู่มือกำรกำหนดมำตรกรป้องกันกำรรับสินบนเพื่อ
ประกำศใช้ในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง
ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ได้จัดทำประกำศดังกล่ำว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมที่
แนบมำนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดลงนำมในประกำศและขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงำน

(นำยภำสกร อุ่นคำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

อนุญาต
(นำยสุริยนต์ หล้ำคำ)
สำธำรณสุขอำเภอไพรบึง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”
ประจาปี ๒๕๖๓
…………………………………………………………………..…………………
ข้าพเจ้า นายสุริยนต์ หล้าคา สาธารณสุขอาเภอไพรบึง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราช
เจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์
ยากของประชาชน และทาหน้าที่ นาบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกาลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยม
MOPH และจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ สืบสาน
พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
…………………………………………
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอไพรบึ ง ได้ ก าหนดมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่ จ ะร่ ว มกั น สร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความใสสะอาด เพื่ อ เป็ น การปลู ก จิ ต สานึ ก เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึ ง ในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภ าพ รักษามาตรฐานแห่ งความดีงาม ธารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธารงไว้ซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นมิตร
๔. สร้า งเสริม ชื่อ เสีย งเกียรติคุณ ขององค์ก รและตนเอง โดยไม่ก ระทาการใดๆให้เ ป็นที่
เสื่อมเสีย
๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้
อย่างเต็มกาลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ
ให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง
๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วน บาทบาท การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการดาเนินกิจการทุกรูปแบบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

ที่ ศก ๐๙๓๒/ว๐๙

สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ถนนพยุห์-ขุนหาญ ศก ๓๓๑๘๐
๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่ อ ง ขอส่ ง ประกาศเจตนารมณ์ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอไพรบึ ง
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ จานวน ๑ แผ่น
๒. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ
เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จานวน ๑ แผ่น
ตามที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้าง
จิตสานึก คนสาธารณสุขไม่โกง ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ไปแล้วนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจาปี ๒๕๖๓ และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

Declaration of Intention Crusade Against Dishonesty
“Thai People showing Zero Tolerance For Dishonesty” For 2020
__________________
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุก
พระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน และทาหน้าที่ นาบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ตามค่ า นิ ย มในการบริ ห ารงาน 6 ประการ อั น ได้ แ ก่ ซื่ อ สั ต ย์ สามั ค คี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยม
MOPH และจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ สืบสาน
พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี : ๙ มีนำคม 2563
หัวข้อ : เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต ปีงบประมำณ 2563
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต ปีงบประมำณ 2563
Link ภายนอก : ………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ : http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
วันที่ ๙ มีนำคม 2563
วันที่ ๙ มีนำคม 2563
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๙ มีนำคม 2563

