ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
----------------------------------------------ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กาหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น แสดงเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้ บริห าร ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ารับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จึงขอประกาศเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานราชการของ ส านั ก งานสาธารณสุ ข
อาเภอเชียงคา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คามั่นที่จะนาพาคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมืองเชียงคา ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่
ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกาหนดแนวทางให้ หน่วยบริการใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ถือปฏิบัติและดาเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1. เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอกเพื่ อ เป็ น การแสดงความตั้ ง ใจ หรื อ ค ามั่ น ที่ จ ะพาหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความซื่อสั ตย์ สุจ ริ ต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ กาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยมุ่ง มั่ นพั ฒ นาหน่ว ยงานให้ มีคุ ณ ธรรม และความโปร่ง ใสตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย
ประชาชน สามารถเข้าถึงข่า วสารขององค์กร พร้อมเปิด โอกาสให้ ผู้ มส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดาเนินการจัดซื้อจั ดจ้าง
ให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.2 ด้ านความพร้ อ มรับ ผิ ด มี เจตจานงสุ จ ริตในการบริ ห ารงานและพร้อ มที่จ ะรั บผิ ดใน
การท างานและการบริ ห ารงานเมื่ อเกิ ด ความผิ ด พลาด เพื่อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่สั ง คมว่ า การขั บ เคลื่ อ น
หน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจานงสุ จริตที่จะส่ งเสริมให้ มี
การปฏิบั ติงานโดยยึ ดหลั ก คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อ ให้ ห น่ว ยงานปลอดจากการทุจริตในเชิ งนโยบายและ
การทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

2.4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดารงรักษา
วัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดาเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้านคุณธรรมในการทางานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริห ารงานและการดาเนิ นชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุ ณธรรมในการบริหารงาน
ในเรื่ องการบริ ห ารงานบุ คคล การบริ ห ารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริห ารสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน
6. ด้านการสื่ อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริม และพัฒ นาช่องทางการสื่อสารโดยนา
เทคโนโลยี ทันสมัย มาปรั บ ใช้ในการระชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอเมืองพะเยาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชามสัมพันธ์ให้
ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้อง สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

