
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร.0-5477-8066                . 

ที ่นน 00๓3.301/741                               วันที ่  16 มีนาคม 2566                          . 

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร                                                                                   . 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

1. ต้นเรื่อง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น า

การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้โดยน ามาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดข้อค าถาม จัดท าเป็น
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการ
ประเมินจ าแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
องค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล โดยมุ่งเน้น การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 
และมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ข้อเท็จจริง 

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21 

หน่วยงาน ส่งหลักฐานเพ่ือแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน  
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ผ่านระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน มีรายละเอียด ดังนี้  

1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาล เนื้อหาประกอบด้วย  

1.1 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

1.2 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1.3 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน ที่แสดงถึงความมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการ
ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และ
ไม่กระท า การใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานจะต้องมีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 
1.1-1.3 จ านวน 3 ฉบับ 

2. เจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 
(ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) 

 



3. ภาพถ่ายกิจกรรม ต้องระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  
4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการอนุมัติให้น าประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 

ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

3. ข้อพิจารณา 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วว่าเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน 
3.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในการท างาน 
4. ข้อเสนอ  

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 4.1 อนุมัติ ประกาศเจนารมณ์ของผู้บริหารตามข้อ 3.1 – 3.3 

  4.2 อนุญาตน าข้อมูลตามข้อ 4.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
www.bkhosp.com  
 

                                                               (นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร) 
                                                                        นักวิชาการพัสดุ 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
        เห็นควรอนุมัติตามข้อ 4.1 และอนุญาตตามข้อ 4.2 
 
 
                              (นางนิภาพร ใจพล) 
                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

ค าสั่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 
 
                                                      (นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา) 
                                    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 
 

 

http://www.bkhosp.com/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                        . 
วัน/เดือน/ปี  :  20 มีนาคม 2566                                                                                      . 
หัวข้อ : การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน และ
นโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน 
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. ประกาศเจตนารมณก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                         . 
หมายเหตุ :                                                                                                                    . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 
 
 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
       ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                         นิภาพร  ใจพล 
   (นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร)                                                  (นางนิภาพร  ใจพล) 
            นักวชิาการพัสดุ                                                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     วันที่ 20 มีนาคม 2566                                                    วันที่ 20 มีนาคม 2566 
  

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 

 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 20 มีนาคม 2566 

 


