แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ

: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
: วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
: ขออนุมัตโิ ครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หมายเหตุ
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวเบญจมาศ วรรณโสภา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประจักษ์ สุพรหม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. หลักการและเหตุผล
ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่ เป้าหมายและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราซการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทำให้ระบบราชการมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหาร ประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาข้าราชการจึงเป็น กลไกสำคัญที่จะสนับสนุน
ให้ระบบราชการ มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มี ความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารประเทศ และ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ การพัฒนา ข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน ปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการ
ทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงและป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง เสริมสร้าง การปฏิบัติราซการให้มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความ ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
การปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับ หลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ในการสร้างฐาน
คิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิด ของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG:
จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนา
วัฒนธรรมขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย จึง จัดโครงการจิต
อาสาพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และค่านิยมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

/๒. วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติ
และ พฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบรามการทุจริตในหน่วยงาน
๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
๓. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประซาซน
๔. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสำนึกไม่ทนต่อทุจริต
5. เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
๖. เพื่อสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความ
โปร่งใส
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จำนวน ๔๕ คน
๔. กิจกรรม
๔.๑ ประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต (STRONG)
๔.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม / เชิญชวนเช้ารวมเป็นสมาชิก
๔.๓ จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใน คุณธรรม
จริยธรรม
5. งบประมาณ
-ไม่ใช้งบประมาณ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๔
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประชุมคณะทำงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
กลุ่ม / เชิญชวนเข้ารวมเป็น
สมาชิก
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจ เรื่องความโปร่งใส
คุณธรรม จริยธรรม

ติดตามการดำเนินงานของ
กลุ่ม
รายงานและสรุปผลการ
ดำเนินงาน

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการ ดำเนินงาน การจัดทำ
ปฏิทินการ ดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม ประจำเดือน

ระยะเวลา
เดือน มกราคม ๒๕๖๔

- จัดกิจกรรมในการสะท้อน แนวคิดของ บุคลากรใน
หน่วยงาน ปลูกจิตสานึกให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามค่านิยม
ขององค์กร มี คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรง ต่อเวลา
และประกาศเจตนารมณ์ ที่จะปฏิบัติงาน ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน ด้วยความ โปร่งใส เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจริต เผ้าระวัง รูปแบบพฤติกรรมที่
เข้าข่าย ผลประโยซน์ทับซ้อน - นำเสนอผลการ
ดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร
- ดำเนินการต่อเนื่อง ในการสร้าง ความ ตระหนักในการ
ต่อต้านการ ทุจริต
จัดทำเอกสารและสรุปผลการ ดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินงาน

เดือน กุมภาพันธ์มีนาคม ๒๕๖๔

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เดือน กุมภาพันธ์ กันยายน ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ เดือน
พฤษภาคม ครั้งที่ ๒
เดือนสิงหาคม

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสานึกร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยการดำเนินการ
แนวทางร่วมเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความ โปร่ง
ในและการต่อต้าน การทุจริต
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อด้านการทุจริต และคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓ .ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถน่าแนวทางในการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

8. การประเมินผล
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเบญจมาศ วรรณโสภา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประจักษ์ สุพรหม)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

