
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

เร่ือง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบคุลากรถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
************************************************** 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน ได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ โดยก ำหนดเป็นมำตรกำรป้องกันผู้มีส่วนได้เสียของเจ้ำหน้ำท่ีและมำตรกำรป้องกัน
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบถึงบุคลำกรเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ นั้น 
 

เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนของ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปอย่ำงโปร่งใส อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน จึงได้จัดท ำแนวทำง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำควำมรู้ พึงระวงั และเป็น
มำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ให้มีควำมคุ้มค่ำ 
ตรวจสอบได้ 
  

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 
 
  ประกำศ   ณ  วันท่ี  ๒๑  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

   (ลงช่ือ)    ……………………. 
(นำยชุมพล  สุทธิ) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   โทร 054-781-755 
ท่ี นน 0432/526.1                             วันที่  22 พฤศจิกายน  พ.ศ.๒560 
เร่ือง รำยงำนขออนุมัติแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแนวทำงกำรตรวจสอบ 
       บุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ นั้น 
 

ดังนั้นจึงขอรับควำมเห็นชอบและพิจำรณำอนุมัติคู่มือเพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้(รำยละเอียดแนบท้ำยนี้) 
และเห็นควรได้โปรดลงนำมเพื่อประกำศเผยแพร่เพื่อทรำบและน ำปฏิบัติต่อไป 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ อนุมัติ 
 

…………………………….. 
(นำยฉลองชัย  สิทธิวัง) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
ค ำส่ัง/ควำมเห็นสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
- ประกำศให้ทรำบท่ัวกัน เพื่อยึดถือและใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไป 
 
 

(ลงช่ือ)     ……………………. 
(นำยชุมพล  สุทธิ) 

       สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   โทร 054-781-755 
ที่ นน 0432/531.1                             วันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ.๒560 
เร่ือง มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำม 
       เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อสนับสนุน ให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในองค์กร นั้น 
 

ดังนั้นจึง ห้ำมมิให้ เจ้ำหน้ำท่ี ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข(พกส.) ลูกจ้ำงช่ัวครำว ทุกคน 
มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้เสนองำนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับบุลำกรภำยในในองค์กรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
จังหวัดน่ำน  ท้ังประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สำธำรณะท่ีมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ โดยท่ัวกัน 
 
 

(ลงช่ือ)      ……………………. 
(นำยชุมพล  สุทธิ) 

      สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
 
รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีลงลำยมือช่ือรับทรำบ 
 
นำยบรรจง  จันทร์อินทร์ 
นำยพงษ์ชัย  หมื่นค ำสี 
นำยพิเชษฐ  ค ำยันต์ 
นำยอดิเทพ  เพียรไพรงำม 
นำยฉลองชัย  สิทธิวัง 
นำงระววิรรณ  สุกเหลือง 
นำงสุพรรณ  อุตสำห์ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
เร่ือง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบ 

บุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
................................................... 

   มติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) ก ำหนดให้
ผู้บริหำรของหน่วยงำน ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม เพื่อพัฒนำหนว่ยงำนให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  
  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน เป็นไปด้วยควำมมี
คุณธรรมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จึง
ก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ 
  1. มาตรการด้านความโปร่งใส 
   1.1 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก ในแต่ละ 
ขั้นตอน ดังนี้  1.1.1 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
  1.1.2   จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
1.1.3  ด ำเนินกำรโครงกำร 
   1.2 ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส ดังนี้ 
1.2.1  ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร 
 หลังจำกวันท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้สำธำรณชนตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัด 
จ้ำงได้โดยมีองค์ประกอบช่ือโครงกำร  งบประมำณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับคันเลือก   
1.2.3  ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.3 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชน
ทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์และส่ืออื่น ๆ ดังนี้ 
  1.3.1 ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไมน่้อยกว่ำระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
1.3.2 ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละโครงกำร 
  1.3.3 ประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร 
  1.3.4 ประกำศเผยแพร่รำยช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร 
1.3.5 ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธกีำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผ 
ท่ีใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   1.4  วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้  
   1.4.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 



    1.4.2 น ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   1.5 มีช่องทำงให้ประชำชนถึงข้อมูลของหน่วยงำน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนของหน่วยงำน 
    1.5.2 มีข้อมูลอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือส่ือ
อื่นๆ 
  1.6 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรของหน่วยงำน ดังนี้ 
   1.6.1 มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน 
   1.6.2 มีกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1.6.3 มีระบบกำรตอบสนอง หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนทรำบ 
1.6.4  มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำ อุปสรรค และ แนวทำงแก้ไข 
และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์หรือส่ืออื่น ๆ 
  2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
   2.1 ผู้บริหำร จะต้องแสดงเจตจ ำนงท่ีมุ่งน ำหน่วยงำนให้มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำมช่ือสัตย์สุจริต 
และพร้อมท่ีจะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกหน่วยงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยส่วนรวม 
2.2 ผู้บริหำร จะต้องสนับสนุนงบประมำณหรือกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมำกขึ้นใน
หน่วยงำน 
2.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเต็มใจ เต็มควำมสำมำรถ มีควำมกระตือรือร้นมุง่
ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
๒.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
มำกกว่ำส่วนตัว 
2.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องมีส่วนในควำมรับผิดชอบ หำกเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำร
ปฏิบัติงำนท่ีผิดพลำดของตนเอง 
2.6 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องเปิดโอกำสพร้อมรับฟังกำรวิพำกษ์ หรือติชม จำกประชำชน ผู้รับบริกำร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับกำรให้บริกำรหรือกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 
3.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำท่ี เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
3.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญำ โครงกำร หรือมีสัมปทำนใด ๆ ของหน่วยงำน 
   3.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญำ โครงกำร หรือสัมปทำนใด ๆ  
   3.5 กำรด ำเนินงำน กำรอนุมัติต่ำง ๆ จะต้องไม่มกีำรรำกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองหรือผู้มีอ ำนำจ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
4.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรท ำงำนท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่กันอยู่เสมอ 



4.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน เมื่อพบเห็นกำรทุจริตท่ีเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
4.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อกำรกระท ำกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
4.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
4.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน จะต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อบุคล 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4.6 ให้มีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ อย่ำงเป็น 
รูปธรรม และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.7 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องด ำเนินงำนอย่ำงมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกผู้บริหำรหรือ 
ผู้มีอ ำนำจ และสำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.8 ให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
4.8.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.8.2 ให้มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.3 ให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมรู้เรื่องกำร 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำท่ี 
4.8.4 ให้กำรปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือระเบียบ เพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.9 ให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ดังนี้ 
4.9.1 ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖1 
4.9.2 ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
4.10 ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน ดังนี ้
  4.10.1 ให้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส 
  4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมท่ีจะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
  5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
5.1 กำรคันเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้ำย เล่ือนระดับ กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน กำพิจำรณำ ควำมดีควำมชอบ หรือ
กำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง  
5.2 สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อรักษำเจ้ำหน้ำท่ีให้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถบนพื้นฐำนของควำมดี 
5.3 ให้มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรศึกษำดูงำน กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำง
เป็นธรรม 
5.4 กำรใช่จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค้ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีกำรมอบหมำยงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ส่ังงำนในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้ค ำแนะน ำ และร่วมแก้ปัญหำในงำนท่ีได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
5.7 ให้มีกำรจัดเตรียมสถำนท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอน อย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำน และยึดหลักควำมถูกต้อง อย่ำงสม่ ำเสมอ 



5.๙ ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน    
5.10 ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้ 
 5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ท่ีเป็นปัจจุบัน 
5.1๐.๒ ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำม 
ภำรกิจหลัก โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน มีกำรเปรียบเทียบขั้นตอน 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือกับกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและแนวทำง 
ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
5.11 ให้มีกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก และระยะเวลำท่ีใช้ในกำร 
ด ำเนินกำร ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
5.11.2 จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบ เพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติ 
หน้ำท่ีตำมภำรกิจหลัก 
  6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
6.1  ถ่ำยทอดประกำศนโยบำย มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้ ให้เจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดได้รับทรำบ 
  6.2 น ำประกำศนโยบำย มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส  
ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์  https://www.facebook.com/sasuksa2561และช่องทำงกำรส่ือสำรหรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
อื่น ๆ  
  6.3 ให้ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงต่อเจ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำน ในครำวประชุมภำยในหรือกำร 
ประชุมประจ ำเดือน ในกำรท่ีจะบริหำรงำนด้วยควำมช่ือสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส 
 
    ประกำศ   ณ   วันท่ี   28   เดือน   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2560 
 
 

(ลงช่ือ)   ……………………. 
(นำยชุมพล  สุทธิ) 

       สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
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