
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕476 1043 
ท่ี  นน.0932/24                                        วันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2564                 . 
เรื่อง   การเผยแพร่เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิารตอ่สาธารณชน     
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

   1.ต้นเรื่อง 
  ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้งหมด และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน  
เชิงประจักษ์ (EBIT) 24 ข้อ 

2.ข้อเท็จจริง 
คู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข ในตัวช้ีวัดที่7 : การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ในส่วนของ EB 16 ก าหนดให้
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานเพื่อแสดงถึง
การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารสงูสดุของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

           1) มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบรหิารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
  2) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวันเวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน 

4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ  
 

/ข้อพิจารณา... 
 

      



-2- 
 
  3.ข้อพิจารณา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามคู่มือแนวทางการ
ตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เห็นควรจัดท าประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

4.ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้ 
๑. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๒. หนังสือถึงแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
๓. อนุมัติให้เผยแพร่เอกสารฯบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข 

 

                                                                                  
 
               (นางสาวพิชญา อายุยืน) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
หัวข้อ : ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. บันทึกลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารของหน่วยงาน 
          4. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
          5. ภาพถ่ายผู้บรหิารของหน่วยงานประกาศเจตจ านงสจุริต 
Link ภายนอก :… www.ssobanluang.com........................................................................................... 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                                                 
                   ( นางจรรยา เชื้อหมอ )                                                                     ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                   ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
    วันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                วันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

                                                      วันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          
 
 

http://www.ssobanluang.com/

