ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
-----------------------------ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก
ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตให
เข มแข็ งและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพผ า นกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ ภายใตแผนงานยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) แผนแมบทการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2546) แผนแมบท
สงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ วาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และสอดคลองกับประเด็นการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารดวยความซื่อสัตย
สุจริตมีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้
ขอที่ 1 เจตจํานงในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานและสาธารณชนภายนอก เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจ หรือคํามั่นที่จะนําพาหนวยงานปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ไดแสดงไว
ข อ ที่ 2 นโยบายในการพั ฒ นาองค ก รให มี คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐ
กํ า หนดนโยบายในการพั ฒ นาองค ก ร ให มี คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงาน ในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐ โดยมุงมั่นพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน ดังนี้
ดานความโปรงใส ขาพเจาจะบริหารงานดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตรวจสอบได
โดยประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกร พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากภายใน
และภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีตางๆ ไดหลากหลายชองทาง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เขามามี
สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
ดานความพรอมรับผิด มีเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและพรอมที่จะรับผิดใน
การทํ างาน และการบริ ห ารงานเมื่ อเกิ ดความผิ ดพลาด เพื่อสรางความเชื่อ มั่น แกสัง คมวาการขับ เคลื่อ น
หนวยงาน ใหเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

-2ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจํานงสุจริตที่จะสงเสริมใหมี
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการ
ทุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตําแหนงและหนาที่ ในการเอื้อประโยชนหรือรับสินบนแตอยางใด
ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จะบริหารงานในองคกร และปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอ
ภาค โปรงใสและเปนธรรม ไมทนตอการทุจริตทั้ งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทํ าทุจริ ต
รวมทั้งการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน จะปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร
มุงเนนผลประโยชนสวนรวม มีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุ ณธรรม จริยธรรม นําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการ
บริ ห ารงานในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริ ห าร
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน จะสงเสริมและพัฒนาชองทางการสื่อสารโดยนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชนและบุคลากรในสาธารณสุขอําเภอนาหมื่ น
เขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของไดโดยเปดเผย รวดเร็ว ถูกตอง และประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูล
ขาวสาร เบาะแสทุจริตรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตของศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข สาธารณสุขอําเภอ
นาหมื่น
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
ชื่อกลุมงาน : บริหารทั่วไป
วัน/เดือน/ป : 13 กุมภาพันธ 2563
หัวขอ : ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ขอนําขอมูลขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น http://www.sasuknamuen.net
ดังนี้
- ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ :.
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นางสาวรจนา ธิเขียว)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นายชวลิต รวมศิลป)
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

