บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ๗ หมู่ที่ ๑๕ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ๕๖๑1๐
ที่ พย ๐3๓๒/๖9
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอพิจารณาลงนามในประกาศและขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์
เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประเด็นการป้องกันการรับสิ นบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้
และโปรดอนุมัตินำประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ต่อไป

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ทราบ / อนุมัติ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
วัน/เดือน/ปี : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
หัวข้อ : ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประหยัด สองสีใส)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้ เผยแพร่
(นายประหยัด สองสีใส)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
----------------------------------------------ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ารับ การ
ประเมิน คุณ ธรรม และความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส ำนักคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จึงขอประกาศเจตจำนง ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้ บ ริ ห าร ที่ จ ะบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จ ริต มี คุณ ธรรม มีค วามโปร่งใส ปราศจากการทุ จริต เพื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง พนั กงานกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุ ขอำเภอเชียงคำ ทุกคน ให้
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับ
ทุ ก ภาคส่ ว น ในการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ าหน้ าที่ ทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
ตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียง
คำ ถือปฏิบัติและดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1. เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้ งใจ หรือคำมั่นที่จะพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสั ต ย์ สุ จ ริ ต มีคุณ ธรรม มีค วามโปร่งใส ปราศจากการทุ จริต และพร้อมที่จะได้รับ การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2. นโยบายในการพัฒ นาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานใน
ฐานะเป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ กำหนดนโยบายในการพั ฒ นาองค์กร ให้ มีคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย
ประชาชน สามารถเข้าถึงข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ ผู้ มส่ วนได้ส่ วนเสี ย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจั ดจ้างให้
เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบรหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการ
ทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริต
ต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

2.4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษา
วัฒ นธรรมสุ จ ริ ต ให้ ค งอยู่ กั บ หน่ ว ยงาน มี ก ารดำเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต รวมถึ งการ
ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้ านคุณ ธรรมในการทำงานในหน่ วยงาน จะปลู ก ฝั งค่านิ ยมและทั ศนคติให้ บุ คลากร
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการ
บริ ห ารงานในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริ ห าร
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. ด้ านการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน จะส่ งเสริม และพั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อสารโดยนำ
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เชียงคำ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชามสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้อง สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเชียงคำ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

