บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074
ที่ สน 0732/ 652
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4
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เรียน สำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
1. เรื่องเดิม
1.1 ตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบำย / มำตรกำร เพื่อพัฒนำ
หน่ วยงำนให้ มี คุ ณ ธรรม และควำมโปร่ งใส ในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ ซึ่ งเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำกำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น
1.2 ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอกุ สุ มำลย์ จั งหวั ด สกลนคร ขอรำยงำนผลกำร
ด ำเนิ น งำนตำมแบบส ำรวจเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based ) พร้ อ มหลั ก ฐำนประกอบกำรรำยงำน
(เอกสำรแนบท้ำย)
2. ข้อเท็จจริง
2.1 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร นโยบำย / มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำม
โปร่งใส ในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ เรื่องกำรประกำศเจตนำรมณ์ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
1.2 เพื่อใช้ประกอบกำรประเมินแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบสำรวจเชิงประจักษ์
( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำน (เอกสำรแนบท้ำย)
3. เรื่องที่เสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
3.1 โปรดทรำบและประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ.
๒๕๖๓
3.2 อนุญำตให้นำกำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ตำมข้อ 3.1 ประกำศเผยแพร่บน เว็ปไซด์
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman
3.3 อนุญำตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ และดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
อนุมัติ
(นำงสำวญำริณฎำ กันติศำฤทธิ)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน (นำยพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล)
สำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
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ที่ สน 0732/656

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
จังหวัดสกลนคร 47210
6

พฤศจิกำยน 2563

เรื่อง กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย

กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563

ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ ได้มีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต"
สำนั กงำนสำธำรณสุ ขอำเภอกุสุมำลย์ ใสสะอำด ร่วมต้ ำนทุจริต " ประจำงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ลงวั นที่ 9
พฤศจิกำยน 2563 เพื่อสร้ำงสังคมกระทรวงสำธำรณสุขให้ไม่ทนต่อกำรทุจริต สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวง
สำธำรณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตำมนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและค่ำนิยมในกำรบริหำรงำน ได้แก่
ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน กล้ำหำญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง
กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งจะ
ปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรป้ องกั น กำรทุ จ ริ ตและแก้ ไขกำรกระท ำผิ ดวิ นั ยของเจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐ ใน สั งกั ด ส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อันได้แก่ มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน มำตรกำรกำรจัดทำ
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ และมำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทวง
สำธำรณสุขกำหนด
รำละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร จึงขอส่งกำรประกำศเจตนำรมณ์กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนและบุคลำกร ในสังกัดและภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยพูลธวรรธน์ ภัทรธำงกุล)
สำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
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ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
"สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ ใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต " ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4
ข้ำพเจ้ำ นำยพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล สำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร ในฐำนะ
ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุ มำลย์ ขอประกำศและแสดงเจตนำรมณ์ว่ำ จะทำหน้ำที่นำ
บุคลำกรสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ ให้ยึดมั่นในสถำบันหลัก อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ จะ
เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมำชีพ ด้วยควำมชื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงอยู่ด้วย
ควำมมีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงำนรำชกำรอย่ำงถูกต้องชอบธรรมไม่
กระทำกำรโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์บนควำมทุกข์ยำกของ
ประชำชน และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมค่ำนิยมในกำรบริหำรงำน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สำมัคคี มี
ควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงำน กล้ ำหำญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงกำรปฏิบัติ
ตนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข
และขอถวำยสัจวำจำว่ำ จะประพฤติตนตำมรอพระยุคลบำท สืบสำนพระรำชปณิธำน รักษำ ต่อ
ยอดศำสตร์ของพระรำชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยควำมเพียรอันบริสุทธิ์ ยืน
เคียงข้ำงสุ จริตชน เพื่ อควำมมั่นคงมั่นคั่ง ยั่ งยืน ของรำชอำณำจักรไทยสื บไป รวมทั้ง จะปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขอัน
ได้แก่ มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน มำตรกำรกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน
ประชุมและสัมมนำ และมำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 9 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕63

(นำยพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล)
สำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอกุสุมาลย์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอกุสุมาลย์
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สาหรับสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุสุมาลย์
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุสุมาลย์
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกำยน 2563
หัวข้อ กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4
รายละเอียดข้อมูล
กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4
สสอ.กุสุมำลย์ Link: http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/
……………………………………… .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นำงสำวญำริณฎำ กันติศำฤทธิ)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563

(นำยพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกลุ)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์)
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นำงำสำวสุชัญญำ ผิวตะศำสตร์)
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563

ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผู้บริหำรสูงสุดของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุสุมำลย์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4

]

