
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐ 

ท่ี นม  ๑๐๓๒/ ๑๐๗๒           วันท่ี       ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง โปรดลงนามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

เรียน สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดจัดทําประกาศเรื่องเจตจํานงการบริหารงานดวยความ

สุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  ในการสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน

บุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารการจัดการ

ภาครัฐ  ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ

ทุกระดับอยางเครงครัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในอันท่ีจะสรางและแสดงถึงความ

โปรงใส ความพรอมรับผิด การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร 

ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวงงาน และการมีการสื่อสารในหนวยงาน จํานวน ๑ ฉบับ นั้น 

  ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จึงขอทานไดโปรดลงนามในประกาศ ซ่ึงไดแนบ

มาพรอมหนังสือนี้ดวยแลว จักเปนพระคุณยิ่ง 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

เรื่อง  เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต  

หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใส 

ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติเม่ือวันศุกรท่ี  ๑๒  กันยายน ๒๕๕๗  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ี

มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประการหนึ่ง คือ                         

การเสริมสรางระบบคุณธรรม ในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ

แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมใชในการบริหารงานบุคคลของ

เจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยาง

เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปนสรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ

เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ 

ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังภาครัฐและประชาชน รวมท้ัง ปรับปรุงและจัดให

มีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน

ซับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นวาจะตอง

แปลงนโยบายขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติจริงจัง และเพ่ือดําเนินการดังกลาว  สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโนนสูง จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด ยึดถือปฏิบัติโดยมี

องคประกอบดังนี้ 

  ขอ ๑ : นโยบาย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ขอกําหนดนโยบายในการบริหาร โดย

มีประกาศแสดง “ แสดงเจตจํานงการบริหารดวยความสุจริต ” เพ่ือใหบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ไดตระหนัก

และยึดถือปฏิบัติ 

  ขอ ๒ : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ในอันท่ีจะสรางและแสดงถึงความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความ

มีวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร ความมีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการมีการสื่อสารภายใน

หนวยงาน ไดกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 



  ๒.๑  บริหารงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ใหเปนไปตามแนวนโยบายของ

รัฐบาล 

  ๒.๒  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

  ๒.๓  ทํางานเปนทีม 

  ๒.๔  ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ๖  ประการ 

   (๑) หลักนิติธรรม   ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการท่ีชอบดวย

กฎหมาย 

   (๒) หลักคุณธรรม  ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

   (๓) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ี ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางตม

กําลังความสามารถ ในตําแหนงหนาท่ีของแตละคน 

   (๔) หลักความคุมคา  ใชทรัพยากรอยางประหยัด  และใหเกิดประโยชนสูงสุด และมี

ความคุมคา คํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับประชาชนเปนสําคัญ 

   (๕) หลักความโปรงใส  ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการทํางานอยางโปรงใส 

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ตรงไปตรงมา ตองไมมีเรื่องผลประโยชนทับซอน และตองไมมีการทุจริต

คอรรัปชั่นเกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได 

   (๖) หลักการมีสวนรวม ในการทําใหรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกฝาย

รวมท้ังประชาชน  

  ๒.๕ ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ

เจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 

   (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

   (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวน

ตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

   (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

   (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

   (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน อยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

   (๗) การมุงสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

   (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข      

   (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๓ กลุมเปาหมาย ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง ทุกคน 



 ขอ ๔ วิธีดําเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหบรรลุตาม 

นโยบาย มาตรการและแนวทางท่ีกําหนด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จะไดดําเนินการ และขอกําหนด

ดังนี้ 

  ๔.๑ นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง แจงใหบุคลากรทุกคนทราบ 

  ๔.๒ ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงานในชองทางตาง ๆ ไดแก  ติด
บอรดประชาสัมพันธหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ลงเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โนนสูง ในเวปไซต http://www.nondaenghealth.org/ 

 ขอ ๕ การบังคับใช ใหประกาศ “ เจตจํานงการบริหารงานดวยสุจริต ” ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแต

บัดนี้ เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๖   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

        

       ( นางนันทนา  ประสิทธิ์ ) 

       สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

  

http://www.nondaenghealth.org/

