
 
บนัทึกข้อตกลงร่วมมิในการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบรหิารงาน 

ของสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
กบัหัวหน้าหน่วยงานในสงักัดส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้นระหว่างสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วงกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง โดยท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร (5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดท่ี 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด และเป็นไป
ตามตัวช้ีวัดท่ี 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตาม
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลท่ัวไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ว่าด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อปลูกจิตส านึก ค่านิยม รักความซื่อสัตย์ สุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านม่วง 
  1.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง มีความรู้ ความเข้าใจแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยสร้างและขยายเครือข่ายการพัฒนางาน
ด้านธรรมาภิบาลและด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ต่อเนื่องและครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 
  ๑.4 เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงาน มีจิตส านึกในการบริหารหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ท่ีแน่ว
แน่ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และให้ความซื่อสัตย์และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและ



สาธารณชนเกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 ข้อ 2 แนวทางการด าเนินการ 
  2.๑ ให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณท่ีผ่านมา และเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (2) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (3) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (4) เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
  (5) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (6) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน/โครงการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (7) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (8) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะชนผ่าน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (9) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (๑0) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (๑๑) เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณท่ีผ่าน
มาผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (๑2) เผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
  (๑3) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (๑4) เผยแพร่รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการผู้อยู่ในระดับระดับดีเด่นและดีมากในรอบปีงบประมาณผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
  (๑5) ให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง แสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารของหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (๑6) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (17)  ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  และเผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน 
  (18) เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน และเผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ของหน่วยงาน 



  (๑9) จัดให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวต้องมีกิจกรรมท่ี
แสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปรงใสยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์
ของหน่วยงาน 
  (20) วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (2๑) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (22) จัดประชุม อบรม สัมมนา หรือแลกเปล่ียนความรู้ภายใจหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
  (23) จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการสุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
  (24) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (25) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  (26) เผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาท่ีใช้ ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  2.2 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง ร่วมกันด าเนินงานขับเคล่ือนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) ต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 90  
  2.3 ใหห้น่วยงานติดตามการด าเนินงานในคณะกรรมการบริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นประจ าทุก
เดือน 
 ข้อ 3 การลงนามความร่วมมือ 
  เพื่อแสดงจึงเจตจ านงสุจริตในการบริหารของหน่วยงาน พร้อมท้ังจะน าใต้บังคับบัญชาบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วงพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
อาสา จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ลงนามร่วมกัน ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช 256๓ 
                                            
                                                ลงช่ือ 

(นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

       ลงช่ือ..........................................            ลงช่ือ            
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         ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ฝ่ายบริหาร                        ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ฝ่ายวิชาการ 
 

                        
      ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ...................................................... 
                (นายกิตติศักด์ิ มานิสสรณ์)      (นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค ายาง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสง่า 
 

                               
      ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ ......................................................                
                 (นายสังคม สมเกียรติยศ)    (นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกวั่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสุขส าราญ 
 

                     
     ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ...................................................... 
                  (นางหนูพร  ชรินทร์)        (นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาย          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าภูทอง 
 

    ลงช่ือ     ลงช่ือ           
     (นางเกษสุดา บุครละคร)               (นางสาวลัดดาวรรณ แสนเสน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อแก้ว   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงห้วยเปลือย     

                              
     ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ...................................................... 
                 (นางชลธิญา ยังแสนภู)                                  (นายเอกชัย  พลศักดิ์ขวา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงหม้อทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยหลัว 


