บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. 054 7181 93
ที่ นน 0432/838
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
เรื่อง หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1.ต้นเรื่อง
ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป.
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92
ของหน่ ว ยงานทั้ ง หมด และกำหนดกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประกอบด้ ว ย 9 ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ยข้ อ คำถามตามแบบสำรวจหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์(EBIT) 24 ข้อ
2.ข้อเท็จจริง
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ในตัวชี้วัดที่7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ในส่วนของ EB 16 กำหนดให้
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานเพื่อแสดงถึง
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
มีธรรมาภิบาล
2) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
3) ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวันเวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน
4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอืน่ ๆ
/ข้อพิจารณา...

-23.ข้อพิจารณา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคู่มือแนวทางการ
ตอบแบบสำรวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เห็ นควรจัดทำประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุ จริต
“สำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอเวียงสาใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4และประกาศสำนักงานสาธารณสุ ข อำเภอเวียงสาเรื่อง มาตรฐานทางคุณ ธรรม
จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
4.ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้
๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๒. ประกาศมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและเจตนารมณ์ ในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๓. หนังสือถึงแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๔. อนุมัติให้เผยแพร่ เอกสารฯบนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านใสสะอาด ร่วมต้านการ
ทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)”
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. บันทึกลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของหน่วยงาน
2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านใสสะอาด ร่วมต้าน
การทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
4. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
5. ภาพถ่ายผู้บริหารของหน่วยงานประกาศเจตจำนงสุจริต
Link ภายนอก : www.sasuksa.com....……………………
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
ตำแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่......20.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายชุมพล สุทธิ)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา (หัวหน้า)
วันที่....20......เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่....20......เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

