บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒/๓๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
เรียน

สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ที่มา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้างเครือข่าย ) ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที ่ บ รรจุ อ ยู ่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี
(ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์ ก รคุ ณ ภาพ และนโยบายขั บ เคลื ่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของกระทรวง
สาธารณสุข MOPH เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจัก ษ์
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) EB ๑๙ กำหนดให้ห น่ว ยงานมีการ
รวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส
ข้อพิจารณา
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของบุคลากรในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity
and transparency Assessment: ITA) และป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งชมรม “สาธารณสุขไพรบึง
โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” และขออนุมัติจัดตั้งชมรมดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการฯที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้เสนอโครงการ
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่ ศก. ๐๙๓๒/๓๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึงได้จัดตั้งชมรม “สาธารณสุข
ไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ขึ้น และได้ทำประกาศสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำ เอกสารเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งหมด เผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ผู้เสนอโครงการ
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ที่ ๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่ง เสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกรทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง เป็น ไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ประธาน
๑.๒ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
รองประธาน
๑.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์
คณะทำงาน
๑.๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ
คณะทำงาน
๑.๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอารี
คณะทำงาน
๑.๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันตรวจ
คณะทำงาน
๑.๗ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะแวะ
คณะทำงาน
๑.๘ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม
คณะทำงาน
๑.๙ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แก่น
คณะทำงาน
๑.๑๐ นายนายวัชรินทร์ พันแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวสุดาวรรณ ทองมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ
๑.๑๒ นางสาววรรณิดา สุภาพวง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ
๒. หน้าที่และอำนาจ
๒.๑ ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม ใน
หน่วยงานกับเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒.๒ จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพร
บึง และดำเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย ธรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๒.๓ ดำเนินการรายงาน...

๒.๓ ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด
๒.๔ ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่ ศก ๐๙๓๒/๕๒
เรื่อง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญประชุม

เรียน สมาชิกชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
ตามที ่ สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอไพรบึง ได้ ม ี ก ารจั ด ทำส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุณ ธรรมจริย ธรรม
เพื่อความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และจัดตั้งชมรม “สาธารณสุขไพรบึง ใสสะอาด ปราศจากทุจริต ” ดังนั้น
เพื ่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด ั ง กล่ า ว สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอไพรบึ ง จะดำเนิ น การจั ด ประชุ ม ชมรมฯ
ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

รายงานการประชุมชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”
สานักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
--------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่
กำหนดเรื่องสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 4 มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
4. มาตรการการจัดหารพัสดุ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เป็นปัญหาสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- พิจ ารณาหัว ข้อปัญหาในการบริห ารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส ในห้ว งระยะเวลา
ที่มีจำกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จึงมีการวิเคราะห์สำคัญเร่งด่วนความเสียหาย ที่อาจเกิดความ
เสียหายรุนแรง โดยที่ประชุมได้พิจ ารณาเลือกหัว ข้อปัญหาในการบริห ารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่ งใส
ที่เป็นมาตรการสำคัญและเร่งด่วน ดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1.1 ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา
การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด

1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริการของส่วนราชการ
เท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการผู้มีอำนาจ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว
1.3 ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้กิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน
เวลาราชการและนอกราชการ
1.4 ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงิน
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
1.5 การขอใช้บริการ
- ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) เสนอผู้อำนวยการ
หรือผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526
- กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกเสนอ
นายอำเภอไพรบึง
1.6 การให้บริการ
- พนักงานขับรถรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ที่ได้รับ
การอนุมัติในการเดินทาง
- เตรียมพร้อมให้บริการ
- รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง (แบบ 3)
- นำรถกลับมาที่จอด
- บันทึกการใช้รถยนต์
1.7 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- พนักงานขับรถทาความสะอาดรถยนต์ตามกำหนด
- นำรถยนต์ เ ข้ า ตรวจสภาพเมื ่ อ ถึ ง ระยะทางที ่ ก ำหนด โดยเขี ย น
รายละเอียดการซ่อมบำรุงแจ้งให้ผู้มีอำนาจลงนามรับทราบ
- พิ จ ารณาและเปลี ่ ย นยางเมื ่ อ รถวิ ่ ง ได้ ใ นระยะทางที ่ ก ำหนด
และตามสภาพความเป็นจริงของยางในขณะนั้น
- จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง
1.8 การเบิกน้ามันเชื้อเพลิง
- ให้ผู้เสนอขออนุมัติน้ามันเชื้อเพลิงพิจารณาการอนุมัติน้ามันเชื้อเพลิง
ให้เหมาะสมกับระยะทาง
2. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยให้ปฏิบัติ
ตามแนวทาง ดังนี้
2.1 ก่อนนำเสนอโครงการการประชุม/อบรม ให้ส่งร่างโครงการให้งานการเงิน/
ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอัตราการเบิกค่าอาหารว่าง /อาหารกลางวัน
ว่าเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

2.2 การจั ด ทำโครงการฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน การประชุ ม และสั ม มนาต่ า ง ๆ
ให้มีเป้าหมายและรายละเอีย ดการดำเนิน งานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้ อ งกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
2.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการประเมินและรายงานการดำเนิน
โครงการโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
2.4 ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้น
โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายภาสกร อุ่นคำ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ทราบ

(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 เผยแพร่โครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
เอกสารเผยแพร่ ดังนี้
๑. โครงการ ชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส
ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Link ภายนอก : ไม่มี
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

กิจกรรม ชมรม “สาธารณสุขไพรบึง โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”

