ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่พริก
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่พริก
.......................................
ตามที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ขอ าเภอแม่ พ ริ ก จั ง หวัด ล าปาง ได้ป ระกาศเจตนารมณ์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอคุณธรรม และได้มีข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่พริก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกคน ถือปฏิบัติตามอัตลักษณ์ที่กาหนดร่วมกันคือ “ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ จิตรักบริการ” ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นกลวิธีในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร และองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อดาเนินกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวง
สาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ซึ่งจะส่งผลให้ก ารทางานบรรลุตามเป้าหมาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่พริกมีเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน ”
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง จึงขอประกาศแสดงเจตจานงที่จ ะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก
หน่วยงาน เพื่ อ เสริม สร้างคุณธรรม และความโปร่ง ใสในการบริห ารราชการของส านัก งานสาธารณสุข
อาเภอแม่ พ ริก จัง หวัด ล าปาง อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุด ต่อ ประเทศชาติแ ละประชาชน โดยมี
รายละเอี ย ดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ด าเนิ น การตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการกาหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการตามประกาศ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
เรื่องการแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑. ความโปร่งใส(Transparency) หมายถึงการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ การให้ และเปิ ดเผยข้อมูล ต่างๆของหน่ วยงานต้ องชั ดเจน ถู กต้ อง และครบถ้วน รวมถึ งการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๑.๒ การดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การจัด ซื้อจัด จ้าต้ องดาเนิ นการและส่งเสริม ให้ เกิด ความโปร่ งใสในทุ ก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๓ การเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่ วนร่ วมในในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๔ การดาเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่
๒. ความพร้ อมรั บ ผิ ด Accountability) หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จของเจ้ าหน้ าที่ มี ค วาม
รับ ผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน มี ความพร้อมในการปฏิบัติ งานตามภาระหน้ าที่
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ดังนี้
๒.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้ องปฏิบัติ งานในทุ กขั้นตอนให้ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่ าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
๒.๓ การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ งาน(Corruption-Free) หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ของ
รัฐที่มีการดาเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอน
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง
หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มากและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือ
ขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัยจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ สอดส่องและป้องกันการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ต่อหน้าที่ เช่นการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง
หรือการปฏิบั ติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็ นธรรมเพื่ อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นใด
๓.๒ สอดส่ องและป้ องกันการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้บ ริ หารมิ ให้ มีพ ฤติ กรรมที่ เข้ าข่ ายการทุ จริต ในเชิ ง
นโยบาย ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกาหนด
นโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของหน่วยงาน

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การปลู กฝั ง สั่ ง สอน หรือถ่ ายทอดแก่ กันของเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงาน เพื่ อให้ มีพ ฤติ กรรมและ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลาทาง
สังคม(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสั งคม
(Social Sanction) อันจะทาให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริต
๔.๓ กาหนดและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
๔.๔ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเห็ นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็ นวัฒ นธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริต
๕. คุณธรรมการท างานในหน่ วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่ มี
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรมความโปร่ งใส ในการปฏิ บั ติ งาน มุ่ งเน้ นผลประโยชน์ ส่ วนรวม มี ร ะบบ การ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล(Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพั ฒนาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริห ารงบประมาณ (Budget Execution) ยึ ด
หลั ก ความคุ้ มค่ า หมายถึ ง หน่ วยงานมี การใช้ จ่ ายงบประมาณเพื่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ร าชการและตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ การใช้ จ่ายงบประมาณ และความเป็ นธรรมในการมอบหมายงาน(Fairness in Work Assignment) ยึ ด
หลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
๕.๑ การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๒ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสาย
งาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
๕. การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๕.๕ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึงขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ รับมอบหมายงาน มีค วามเป็นธรรมแก่ผู้รับ มอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทีย ม มีการ
สื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไป
ด้วย
๕.๖ การให้ ค วามสาคั ญ กับ สภาพแวดล้ อมที่ เอื้ ออานวยและส่งเสริมการปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้ าที่ ใน
หน่วยงาน

