
 
            

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
       เรื่อง  การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

           ................................................... 

    ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ  ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ    เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือ  ที่ใช้ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม  ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 25๖0 ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน ขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม    มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

ข้อ 1. เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนและน ำหน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน   

เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรม  มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

ข้อ 2. นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน มุ่งมั่นพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนควำมโปร่งใส  เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

(2)  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความ
สุจริต   เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย 



(3)  ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(4)  มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเที่ยง
ธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

 
2.2  ด้ำนควำมพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่           
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1)  มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจิต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 

(2)  มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 

2.3  ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
(2)  ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ไม่รับ

สินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 

2.4  ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต  อายและเกรง
กลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึด
หลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(2)  ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
(3)  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร

และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.5  ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตัองตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

(๒)  มุง่เน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
(3)  มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 

โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(4)  ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 



   (5)  ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
   2.๖  ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน  เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น  
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1)  สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิด
ความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์  เป็น
ต้น 
   (2)  ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น 
    
         จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๑   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  256๒ 
 
 

 
 (นายนิยม  ศิร)ิ 
                     สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
                                    ที ่  ๖  / 25๖๐   
                         เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ 
                                …………………………… 

     ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน   ได้จัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน ที่
จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก
หน่วยงาน  นั้น 

 ในการนี้  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน จึงแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้   เป็นผู้ปิดประกาศ และปลดปรกาศ คือ 

เจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศ และปลดปรกำศ  
   1. นางเกษร  ไชยเขียว ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน        

                                      สั่ง  ณ  วันที่   1๑   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  25๖๐ 

 

 
                                                            (นายวานิช   นาคมาศ) 
                                                       นายกเทศมนตรีต าบลบางพระ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



     บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส ำนักปลัดเทศบำล                                                                                   

ที่     นศ  ๕๗๓๐๑ /                               วันที่        ….             มกรำคม   ๒๕๖๐                      

เรื่อง     กำรแจ้งประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำน            . 

เรียน  ปลัดเทศบำล  หัวหน้ำส ำนักปลัด  ผู้อ ำนวยกำรกอง  พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงทุกท่ำน 

   ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน   ได้จัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน ที่จะ
บริหารด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ       
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  นั้น 

 ในการนี้  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่ำนรับทรำบประกำศตำมที่เสนอมำ
พร้อมนี้   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
       (นำยวำนิช  นำคมำศ) 
                      นำยกเทศมนตรีต ำบลบำงพระ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 การรับทราบประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน  เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ผลการด าเนินการ / แจ้งให้
ทราบ 

หมายเหตุ 
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