บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่ ศก ๐๙๓๒/๒๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการ “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขได้จัดทำโครงการ “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
เพื่อปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่าง ๆ
โดยถื อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น สำคั ญ และสร้ า งแนวร่ ว มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
ในการดำเนินงานของรัฐ โดยมุ่งหวังที่จะรณรงค์สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้ความสำคัญ
ต่ อ การแก้ ป ั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบ และการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการปฏิรูประบบบริการแก่ประชาชน ร่วมมือร่วม
กันในการพัฒนางานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ/อนุญาต
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

โครงการชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ปีงบประมาณ 2563
……………………………………………………………………………………………………..
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้ ม แข้ ง
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินโครงการ
ชมรม “สาธารณสุข ไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุ จริ ต ” สำนักงานสาธารณสุ ข อำเภอไพรบึ ง
ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึงและสร้างเครือข่ายป้องกัน ปราบปรามและร่วมมือกัน
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบต่า ง ๆ โดยถื อ ประโยชน์ส ่ ว นรวมเป็ น สำคั ญ และสร้ า งแนวร่ว ม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของรัฐ
ภารกิจ
โครงการชมรม “สาธารณสุ ข ไพรบึ ง โปร่ ง ใส ใสสะอาด ปราศจากทุ จ ริต ” สำนั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง มุ่งหวังที่จะรณรงค์สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้ความสำคัญต่อ
การแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการปฏิรูประบบบริการแก่ประชาชน ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนา
งานต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ
2. เพื่อพัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรป้องกันปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ
5. เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
6. เพื่อสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความ
โปร่งใส
เป้าหมาย/…..

เป้าหมาย
1. สร้างจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวทางร่วมเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั ้ ง ในการดำเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรม ความโปร่ ง ใส
และการต่อต้านการทุจริต
2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ การดำเนินการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานราชการ
กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการต่อบุคลากรในหน่วยงาน
2. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
3. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพื่อจัดทำระเบียบและแนวทางขับเคลื่อนชมรมฯให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรมทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน
5. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ เพื ่ อ การคุ ณ ธรรม ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงาน
ของหน่วยงาน
6. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมประสานการทำงาน
ของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับจังหวัด
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เดือน มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
งบประมาณ
จากงบ OPD ปีงบประมาณ 2563 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพรบึง
จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 25 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
2. บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดปัญหาการร้องเรียน หรือการฟ้องร้องทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต

ผู้รับผิดชอบโครงการ/……

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ผู้เสนอโครงการ
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

โครงการชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่ ศก ๐๙๓๒/๔๔

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมโครงการ “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ดำเนินการจัดประชุมโครงการ “สาธารณสุขไพรบึง
โปร่ ง ใส ใสสะอาด ปราศจากทุ จ ริ ต ” ในวั น ที ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๐๐น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข เภอไพรบึง นั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ชี้แจงแนวทาง
การปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าใจแนวทางและให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส
ขององค์กร โดยสรุปดังนี้
๑. กำหนดเรื่องสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบบ่อย
๔ มาตรการสำคัญ ดังต่อไปนี้
๑.๑ มาตรการการใช้รถราชการ
๑.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๑.๓ มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๑.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ
๒. พิ จ ารณาหั ว ข้ อ ปั ญ หาในการบริ ห ารที ่ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นความโปร่ ง ใส โดยที ่ ป ระชุ ม
ได้พิจารณาเลือกหัวข้อปัญหาในการบริหารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส ที่เป็นมาตรการสำคัญ
และเร่งด่วน ดังนี้
๒.๒ มาตรการการใช้รถราชการ
๒.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ Flow chart และคู่มือการปฏิบัติงาน เผยแพร่
ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/…..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดังนี้
๑. เวียนแจ้งในหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
๒. ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ/อนุญาต

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
วัน/เดือน/ปี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 2562
หัวข้อ 1. ขออนุมัติจัดประชุมสมาชิกชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
2. รายงานการประชุมชมรม“สาธารณสุขไพรบึง ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. ขออนุมัติจัดประชุมสมาชิกชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
2. รายงานการประชุมชมรม“สาธารณสุขไพรบึง ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
หมายเหตุ
เว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

