บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔71 8193 .
ที่ นน.๐4๓๒/125
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
.
เรื่อง หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี2564
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 งหมด และกำหนดกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของ
หน่ 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
เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสั ง กั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณ สุ ข ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค( MOPH Integrity and
Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต ในส่วนEB 17 กำหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
จะต้องวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้
1. บั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบอนุ มั ติ แ ละ
ลงนามในแผนฯ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564และปรากฏการขออนุ ญ าตนำเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบั ติการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
3. แผนปฏิ บั ติการส่ งเสริมคุณ ธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่ว ยงานในสั งกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (เป็นคำสั่ง
เดิมหรือมีการทบทวนคำสั่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
/3.2 แผน...

3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
3.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การดําเนินงานโครงการประเมินคุณ ธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ งเป็ น การประเมิ น เพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอ
อนุญาตนำข้อมูลตามข้อ 2 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
https://www.Sasuksa.com
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เห็นชอบ/ดำเนินการ
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน/งาน…บริหารงานทั่วไป………………………………………………………………….
ชื่อหน่วยงาน: …สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน………………………………
วัน/เดือน/ปี: ……18……กุมภาพันธ์…พ.ศ.๒๕๖4……………………………………
หัวข้อ: EB 17 กำหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูลรายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. บั น ทึ กข้ อความเสนอผู้ บ ริห ารสู งสุ ดของหน่ วยงานเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบอนุมั ติและลงนามในแผนฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แผนปฏิบั ติการส่ งเสริมคุณ ธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่ว ยงานในสั งกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (เป็นคำสั่งเดิมหรือมีการทบทวนคำสั่ง
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Linkภายนอก: ……… https://www.Sasuksa.com…………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
ตำแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ….18... เดือน…กุมภาพันธ์…พ.ศ.…๒๕๖4…

(นายชุมพล สุทธิ)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา (หัวหน้า)
วันที่ …..18.. เดือน…กุมภาพันธ์…พ.ศ.…๒๕๖4…

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ …..18.... เดือน…กุมภาพันธ์ …พ.ศ.…๒๕๖4…

