
                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๔๗๐     วันท่ี  3๐  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง  ขออนุญำตน ำบันทึกข้อตกลงร่วมในกำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน และเผยแพร่บนบอร์ด
ประชำสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ 
 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วงจังหวัดสกลนคร ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นระหว่ำงสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วงกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
ม่วง โดยท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment : ITA)  ต่อไป 
  
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 

       

                               
              (นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 
                 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 
         ทราบ/อนญุาต     
  
  
              
             (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด)                    
           สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
โทร. 042-794119 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๔๗๑     วันท่ี 3๐  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง  ขออนุมัติลงนำมประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
        จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

  ตำมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ได้จัดท ำ เจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมสุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 256๔ ส ำหรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ นั้น 
  เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยม และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตภำครัฐ ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วงและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ต ำบลทุก
แห่ง จึงขออนุมัติประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมำณ 256๔   
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

                  

                    
                (นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 
                 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
                อนุมัต ิ   
     
  
                  
                 (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 
                        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
โทร. 042-794119 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดั 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 3๐  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ : บันทึกข้อตกลงร่วมมิในกำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฉบับนี้ จัดท ำขึ้นระหว่ำงสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วงกับหัวหน้ำหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง โดยท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=39957 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
(นำงภำวิดำ อุดมฉว)ี 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นำยทองศักดิ ์ชำยกวด) 
ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

วันท่ี ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวพัชรี นินันตัง) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
วันท่ี ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

เร่ือง ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดั 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 3๐  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ : ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
        จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 
Link ภายนอก :     https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=39956 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
(นำงภำวิดำ อุดมฉว)ี 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นำยทองศักดิ ์ชำยกวด) 
ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

วันท่ี ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวพัชรี นินันตัง) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
วันท่ี ๓๐  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 


