
 บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน   โทร 0-5460-2042                .   
 

ที ่  นน 0032.301 /1255                               วนัที่         9  ธันวาคม  2563                          .     
 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่น ดีมาก โรงพยาบาลสันติสุข  
 สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน 2563)   
 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน    .         
                                                                                                                          

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข  
 

  ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.005/6704 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2563 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ตามความแจ้งแล้ว
นั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก /ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประด้วยด้วย 9 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ทั้งหมดรวมจ านวน 24 ข้อค าถาม โดย
ข้อค าถาม EB 8 ก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผย  แต่
ในการด าเนินการดังกล่าวของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัดน่าน
ดังนั้น จึงไม่สามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรหน่วยงานที่อยู่ในระดับดีเด่น ดีมากได้ และเพ่ือให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การประเมินตามข้อค าถาม จึงขออนุญาตน ารายละเอียดมาชี้แจงเผยแพร่บนเว็ปไซต์ ของโรงพยาบาลสันติสุข 
http://santisukhos.net/web/index.php?module=home และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

     (นางเจียมจิตร    ถิ่นอยู่) 
               เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 
           ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

       (นายวิทยา   มิ่งปรีชา)       - อนุญาต / ลงนาม 
            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   …………………….. 
                                  (นายกฤษ  ใจวงค์) 
                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/index.php?module=home


 
    
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสันติสุข 
เร่ือง  รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 

ในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก  
 

************************************ 

 

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป.๑ ค. 
(ปลูก /ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(ดา้นสาธารณสุข) แผนแม่บทการ
ป้องกัน ปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที ่1 (พ.ศ. ๒๕5๙-๒๕๖๔) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
๒5๖๔ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๙๒ ของหน่วยงานทั้งหมด 
และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประกอบด้วย 
๙ ตัวชีว้ัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ทัง้หมดรวมทั้งสิ้น ๒๔ ข้อค าถาม 
โดยข้อค าถาม EB ๘ ก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผย 
  

ในการนี้ โรงพยาบาลสันติสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอแจ้งเกี่ยวกับการ 
ประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)  
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่าน ผ่านเกณฑ์การประเมินในข้อค าถาม EB ๘ จึงเห็นควรชี้แจงบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานได้รับทราบเพ่ือใช้
ประกอบเป็นเอกสารหลักฐานในกรรับตรวจจากคณะผู้ตรวจประเมินเอกสาร(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

          (ลงชื่อ)  
          (นายกฤษ   ใจวงค์ )    
                           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   
                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข   



 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน         :       โรงพยาบาลสันติสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
                                  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 

วัน/เดือน/ปี          :        9 ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 หัวข้อ                      :       รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                                 ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการ  
                                 ระดับดีเด่น ดีมาก  
     
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                       รายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน และ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓)  
 

Link ภายนอก : ไม่มี 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
.............................................................. ....................................................................................................................  
 

                        

                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                          นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่                                           นายวิทยา    มิ่งปรีชา     
                เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                                                          (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
                 วันที่  9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                       วันที่ 9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่ 

เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 


