
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา    กลุ่มบริหารงานทั่วไป    โทร. 054 7181 93 
ที่ นน 0432/838                วันที่  20  ตุลาคม  2563             
เร่ือง   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 ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้ งหมด และกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ(์EBIT) 24 ข้อ 

2.ข้อเท็จจริง 
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในตัวชี้วัดที่7 : การดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ในส่วนของ EB 16 กำหนดให้
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานเพ่ือแสดงถึง
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

           1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
  2) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวันเวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน 

4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนๆ  
 

/ข้อพิจารณา... 
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  3.ข้อพิจารณา 

กลุ่มงานนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามคู่มือแนวทางการตอบ
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เห็นควรจัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสาใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4และประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

4.ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้ 
๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัด

น่าน  ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๒. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๓. หนังสือถึงแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
๔. อนุมัติให้เผยแพร่เอกสารฯบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

      
 

                                                         
          (นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายชุมพล  สุทธิ ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทําหน้าที่นําบุคลากร
กระทรวงสาสารณสุข ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีมีคุณธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสําคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทํา 
การโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี  
มีความรู้บผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์งาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

        ประกาศ ณ วันที ่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

                                   (นายชุมพล  สุทธิ) 

                               สาธารณสุขอำเภอเวียงสา                             

 

 



 

   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายชุมพล  สุทธิ ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทําหน้าที่นําบุคลากร
กระทรวงสาสารณสุข ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีมีคุณธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสําคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทํา 
การโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี  
มีความรู้บผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์งาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

        ประกาศ ณ วันที ่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

                                  (นายชุมพล  สุทธิ) 

                               สาธารณสุขอำเภอเวียงสา                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

       ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
………………………………………………………. 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษา
มาตรฐานแห่งความดีงาม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและ
ยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธำรงไว้ซึ่งความถูกต้ อง เที่ยงธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด 

๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบั ติ 
และ   เป็นมิตร 

๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆให้ เป็น 
ที่เสื่อมเสีย 

๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้  
อย่างเต็มกำลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม 
และให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง 

 ๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วน บาทบาท การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ 

        ประกาศ ณ วันที ่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

                                  (นายชุมพล  สุทธิ) 

                              สาธารณสุขอำเภอเวียงสา                             

 
 



 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

       ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
………………………………………………………. 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษา
มาตรฐานแห่งความดีงาม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและ
ยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด 

๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  
และ   เป็นมิตร 

๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆให้ เป็น 
ที่เสื่อมเสีย 

๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้  
อย่างเต็มกำลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ  

๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม 
และให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง 

 ๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วน บาทบาท การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ 

        ประกาศ ณ วันที ่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

  
 

                                  (นายชุมพล  สุทธิ) 

                              สาธารณสุขอำเภอเวียงสา                             

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ที่ นน ๐4๓๒/ว.839                                             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
        ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา 
        นน ๕๕11๐ 

   20  ตุลาคม   ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/ หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. สำเนาประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ         จำนวน  ๑  แผ่น 
 ๒. สำเนามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ฯ        จำนวน  ๑  แผ่น 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือสนองรับนโยบายรัฐบาล และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปแล้วนั้น  

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต  “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  เอกสารตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)-(2) มายังท่านเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างภายในหน่วยงานของได้รับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 
 ขอแสดงความนับถือ 

  

                                          (นายชุมพล  สุทธิ) 

                                       สาธารณสุขอำเภอเวียงสา                             

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8193     



 
 
 
 
ที่ นน ๐4๓๒/ว.839                                             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
        ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา 
        นน ๕๕11๐ 

   20  ตุลาคม   ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/ หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. สำเนาประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ         จำนวน  ๑  แผ่น 
 ๒. สำเนามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ฯ        จำนวน  ๑  แผ่น 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือสนองรับนโยบายรัฐบาล และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปแล้วนั้น  

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต  “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  เอกสารตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)-(2) มายังท่านเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างภายในหน่วยงานของได้รับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 
 ขอแสดงความนับถือ 

  

                                          (นายชุมพล  สุทธิ) 

                                       สาธารณสุขอำเภอเวียงสา                             

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8193     
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  กลุ่มบริหารงานทั่วไป    โทร.๐ ๕๔71 8193   .         

ที ่ นน.๐4๓๒/ว.840                              วันที ่ 20  ตุลาคม   ๒๕๖3                  . 
เรื่อง    ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริต  “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำเภอเวียงสา  ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 และประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖4   

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  ทาง www.sasuksa.com ข่าวกลุ่มงาน/กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 

                                          (นายชุมพล  สุทธิ) 

                                       สาธารณสุขอำเภอเวียงสา       

 

 

 

 

 

 

 



     แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                            
(นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      
                                                วันที่....20......เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563                



 


