บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒/๕๖

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัตลิ งนามในประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอไพรบึงและนำขึ้นแสดงบนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ที่มา
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ๕ ดัชนี ๑๒ ตัวชี้วัด ให้คะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ในดัชนีวัฒ นธรรมและคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑๑ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
ชมรมจริยธรรม ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติ
การของชมรมฯ เพื่อเป็นแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ไพรบึง เพื่อลงนามอนุมัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ

( นายภาสกร อุ่นคำ )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

คาสั่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่ ๖๖ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็ น ชอบแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม
คุณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อ ให้ทุ ก หน่ ว ยงานใช้ เ ป็ นกรอบและทิ ศ ทางในการ
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกรทรวงสาธารณสุข จัดทาแผนแม่บทส่ง เสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง คณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสาธารณสุขอาเภอ
ไพรบึง ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จั ง หวัดศรีสะเกษ โดยมีองค์ ประกอบ หน้ าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ประธาน
๑.๒ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
รองประธาน
๑.๓ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตาโมกข์
คณะทางาน
๑.๔ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปราสาทเยอเหนือ
คณะทางาน
๑.๕ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองอารี
คณะทางาน
๑.๖ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกันตรวจ
คณะทางาน
๑.๗ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพะแวะ
คณะทางาน
๑.๘ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่ม
คณะทางาน
๑.๙ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไม้แก่น
คณะทางาน
๑.๑๐ นายนายวัชรินทร์ พันแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางานและเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวสุดาวรรณ ทองมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขาฯ
๑.๑๒ นางสาววรรณิดา สุภาพวง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางานและผู้ช่วยเลขาฯ

๒. หน้าที่และอานาจ...

-๒-

๒. หน้าที่และอานาจ
๒.๑ ให้คณะทางานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานกับเป้าหมายการดาเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒.๒ จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึง และดาเนินการขับเคลื่อนแผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๒.๓ ดาเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ
ดาเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กาหนด
๒.๔ ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ปีงบประมาณ 2563
กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมาย
ของโครงการ
ที่
ที่ใช้
เหตุ
รับผิดชอบ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
เชิง
เชิง
(ต.ค. – ธ.ค. (ม.ค. – มี.ค.
(เม.ย. – (ก.ค. – ก.ย.
ปริมาณ คุณภาพ
๖๒)
๖๓)
มิ.ย. ๖๓)
๖๓)
1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขสู่
องค์กรคุณธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อส่งเสริมให้ สสอ.ไพรบึง
บุคลากรใน
หน่วยบริการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติและการ
ให้บริการแก่
ประชาชน

บุคลากรใน
สังกัด
สสอ.
ไพรบึง
จานวน
๕๒ คนเข้า
ร่วม
โครงการ
ร้อยละ
๑๐๐

บุคลากร
มีคุณธรรม
จริยธรรม
ปฏิบัติงาน
และ
ให้บริการ
แก่
ประชาชน
ด้วยหัว
ใจความ
เป็นมนุษย์

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
๕๒ คน คนละ
๒๕ บาท จานวน
๒ มื้อ เป็นเงิน
๒,๖๐๐ บาท
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๕๒ คน
คนละ ๘๐ บาท
เป็นเงิน ๔,๑๖๐
บาท รวม
๖,๗๖๐ บาท
๒. โครงการเสริม สร้าง เพื่อพัฒนาให้
สสอ.ไพรบึง บุคลากรใน บุคลากร
- ค่าอาหารว่าง
สังกัด
ปฏิบัติงาน และเครื่องดื่ม
และพัฒนาข้าราชการ บุคลากร
สาธารณสุข
สสอ.
ภายใต้การ ๕๒ คน คนละ
และเจ้าหน้าที่
รักษาวินัยใน
ไพรบึง
รักษาวินัย ๒๕ บาท จานวน
สาธารณสุข
การปฏิบัติงาน
จานวน
และไม่
๒ มื้อ เป็นเงิน
สู่การป้องกันการ
ด้านสาธารณสุข
๕๒ คนเข้า กระทาผิด ๒,๖๐๐ บาท
กระทาผิดวินัย และ
ร่วม
วินัย ใน
- ค่าอาหาร
การรักษาวินัย
โครงการ การ
กลางวัน ๕๒ คน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ร้อยละ
ปฏิบัติงาน คนละ ๘๐ บาท
๑๐๐
ด้าน
เป็นเงิน ๔,๑๖๐
สาธารณสุข บาท รวม
๖,๗๖๐ บาท

วิเคราะห์
สถานการณ์และ
บริบทของ
บุคลากรใน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอไพรบึง

๑. จัดทา
จัดกิจกรรม
โครงการ เสนอ ตามโครงการ
ขออนุมัติ
๒.ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

วิเคราะห์
สถานการณ์และ
บริบทของ
บุคลากรใน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอไพรบึง

๑. จัดทา
จัดกิจกรรม
โครงการ เสนอ ตามโครงการ
ขออนุมัติ
๒.ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม

๓. โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พฤติกรรมมิชอบและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในงาน
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขของบุ
คลาการ
สาธารณสุข

หน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่
รับผิดชอบ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์
เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

สสอ.ไพรบึง บุคลากรใน
สังกัด
สสอ.
ไพรบึง
จานวน
๕๒ คนเข้า
ร่วม
โครงการ
ร้อยละ
๑๐๐

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
๕๒ คน คนละ
๒๕ บาท
จานวน ๒ มื้อ
เป็นเงิน ๒,๖๐๐
บาท
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๕๒
คน คนละ ๘๐
บาท เป็นเงิน
๔,๑๖๐ บาท
รวม ๖,๗๖๐
บาท

ลงชื่อ …………………………………………. ผู้เสนอ
(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม

บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
สุจริตและไม่
มี
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
ด้าน
สาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๑
(ต.ค. – ธ.ค.
๖๒)

ไตรมาส ๒
(ม.ค. –
มี.ค. ๖๓)

วิเคราะห์
สถานการณ์และ
บริบทของ
บุคลากรใน
หน่วยบริการ
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอไพรบึง

๑. จัดทา
จัดกิจกรรม
โครงการ
ตามโครงการ
เสนอขออนุมัติ
๒.
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(เม.ย. – (ก.ค. – ก.ย.
มิ.ย. ๖๓)
๖๓)
สรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ …………………………………………. ผู้อนุมตั ิ
(นายสุริยนต์ หล้ าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ประธานชมรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์

แนวทางการดำเนินงาน โครงการ/

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

กิจกรรม
๑. สร้างความตระหนัก ให้บริการ -การประกาศและเผยแพร่ เจตจำนงและ หน่วยงานมี
และบุคลากรมีความ พร้อมรับผิด นโยบายต่อด้าน ทุจริตของผูบ้ ริหาร
การประกาศ
(Accountability)
ภายใน หน่วยงานและเผยแพร่ต่อ
เจตจำนงและ
สาธารณชน
วางระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริต
๒.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม - การพัฒนาความโปร่งใสการ
คะแนนการ
และความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ประเมิน ITA
ของหน่วยงาน ใช้ ดุลพินิจโดยชอบ สำนักงานสาธารณสุขไพรบึง
ของหน่วยงาน
ด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ทุกระดับ
อยู่ในระดับสูง
- ยกระดับคุณธรรมการบริหารงาน ของ มาก
หน่วยงาน
ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการ
-ผู้บริหาร
หน่วยงาน
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.
ไพรบึง
-ผู้บริหาร
หน่วยงาน
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.

-

มกราคม
๒๕๖๓

-

-ต.ค.๒๕๖๒
- ก.ย.๒๕๖๓

ไพรบึง
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน

( นายภาสกร อุ่นคำ )

( นายสุริยนต์ หล้าคำ )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ดัชนีความพร้อมรับ
ผิด คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานของ
หน่วยงานสูงขึ้น

-งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน

-ระดับคุณธรรม และ
ความโปร่งใส การ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานผ่านการ
ประเมินร้อยละ๙๐

-งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อด้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

ผลลัพธ์
ผลสำเร็จ
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
๑. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน คุณธรรม - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู่ คุณธรรมจริยธรรมในการประชุม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบรม
(Integrity &Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอบรมให้ ค วามรู ้ เ รื ่ อ งการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์
ทับ ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
ในที่ ประชุ
ม/อบรม
๒. โครงการเสริม สร้างและพัฒนา
- อยู่ระหว่างดำเนินการให้
ดำเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติ และปราบปรามการทุ
๑. การคัดเลือกคนดีศจรีริสตาธารณสุ
ข ระดั
บอำเภอทุกครั้ง
เป็นไปตาม ตัวชี้วัด
บัตรแก่บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคล ๒. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับอำเภอ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่มคี วามประพฤติชื่อสัตย์สุจริต
สู่การป้องกันการกระทำผิดวินัย และ
การรักษาวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. โครงการป้องกันและปราบปรามการ - พัฒนาเครือข่ายต่อด้านการทุจริต - จัดตั้งชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ทุจริต พฤติกรรมมิชอบและการป้องกัน - สนับสนุนและร่วมมือเครือข่าย
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ของข้าราชการและ สาธารณสุขโปร่งใส ต่อด้านการทุจริต
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปีงบประมาณ

๒๕๖๓

- การมีส่วนร่วมในการร่วมมือ
ต่อด้าน การทุจริตอยู่ในระดับดี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒ /๑๑๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไพรบึง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

( นายภาสกร อุ่นคำ )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ / อนุญาต

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
****************************************
๑. ความเป็นมา
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ ป ลู ก ฝั งค่ านิ ย ม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข ๓ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
๒. ปัจจัยสนับสนุน / ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน
สาธารณสุ ข อำเภอไพรบึ ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ปั จจัย ในการสนับ สนุ น และผลั กดั นในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ทั้ง ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑) การส่ งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ ขสู่ องค์กรคุณ ธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒) การเสริม สร้างและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู่การป้องกันการกระทำผิด
วินัย และการรักษาวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้เปิดให้มีการรับร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน หรือทางเวปไซต์ของหน่วยงาน สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง โดยมีการจัดทำแผนผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ
ไพรบึง และประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

๒) ผลักดันให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง เป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
ความโปร่งใส พร้อมปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อนำร่องแก่หน่วยงานอื่น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม/จริยธรรม/ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้ าที่ของ
รัฐ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม/ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
๓) คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ปรับปรุงกระบวนงานเกี่ยวกับพัสดุ โดยกำหนดแบบตรวจสอบความมีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดซื้อ จัดจ้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
๔) สนั บสนุน ให้ มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร
- เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานผ่านทางเวปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
๕) สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย(นำระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้)
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง สนับสนุนการรวมกลุ่มของบุคลากร
ในสั งกั ด เพื่ อ ตรวจสอบ ติ ด ตาม สอดส่ อ ง การใช้ อ ำนาจการบริ ห ารสำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอ ผ่ า น
Application LINE และ Application Fackbook
๖) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร
๗) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ
๘) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙) จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับอำเภอ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๓ กิจกรรม
ดำเนินการแล้ว
จำนวน ๐ กิจกรรม

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๓ กิจกรรม

๔. แนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๑) เนื่ องจากเป็ น ปี งบประมาณแรก ที่มีการจัดทำแผน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง เห็ นควรให้มีการจัดทำแผนฯ ทุก
ปีงบประมาณ
๒) กำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้ สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานและมีความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ
๓) ปลูกฝังองค์ความรู้ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ลายมือชื่อ………………………………..ผู้จัดทำ
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........................................ผู้บริหาร
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
วัน/เดือน/ปี : ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการป้องการ ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แผนปฏิบัติการป้องการ ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ
เว็บไซด์ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยวัชรินทร์ พันแก่น)
ตาแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

(นำยสุริยนต์ หล้ำคำ)
ตาแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอไพรบึง

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่
(นำยภำสกร อุ่นคำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๓

