
 

ประกาศนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมมาภิบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน ไดกําหนดนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกอบดวย นโยบายหลัก ๕ ดานและแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักท้ัง ๕ ดาน ประกอบดวย 

  ๑. ดานความโปรงใส 

         ผูบริหารยึดหม่ันและสนับสนุนความโปรงใสและตรวจสอบไดอยางจริงจัง และสงเสริมใหบุคลากร

ผูใตบังคับบัญชามีคุณธรรม ซ่ือสัตย และความโปรงใส 

    ๑.๑ มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

           - มีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป 

           - มีการดาเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

    ๑๒ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในกิจกรรมในการดําเนินงาน 

ตามภารกิจหลัก 

    ๑.๓ ใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจางดวยความโปรงใส 

          - เผยแพรขอมูลอยางการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูลการ 

จัดซ้ือ จัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซ้ือซอง ผูขายซอง และผูไดรับคัดเลือก 

         - กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของกับการจัดซ้ือ จัดจางระหวางเจาหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ จัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

    ๑.๔ ใหดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางใหสาธารณชนรับทราบบน 

เว็บไซดและสื่ออ่ืน 

       - ประกาศเผยแพรการจัดซ้ือ จัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ี 

กฎหมายกําหนด 

       - ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือ หรือจัดจาง 

       - ประกาศเผยแพรวิธีคํานวณราคากลางแตละโครงการ 

       - ประกาศเผยแพรรายชื่อคุณสมบัติเบื้องตนในการจัดซ้ือหรือจัดจางแตละโครงการ 

       - ประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือ หรือจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการการจัดซ้ือ 

หรือจัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือ หรือจัดจาง 

  ๑.๕ วิเคราะหผลการจัดซ้ือ จัดจาง 

        - ใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ จัดจาง ประจาปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

        - นําผลการการวิเคราะหผลการจัดซ้ือ จัดจาง ประจาปงบประมาณ ๒๕๖๒ มาใชในการ 

ปรับปรุงการจัดซ้ือ จัดจาง ป ๒๕๖๓ 



 
๑.๖ มีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงานดังนี้ 

    - ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทาการของหนวยงาน ศูนยมูลขาวสาร 

    - มีขอมูลอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดทางเว็บไซดของหนวยงานและสื่ออ่ืนๆ 

    - มีการเผยแพรขอมูลการดาเนินงานของหนวยงานผานสื่ออ่ืนๆ 

   ๑.๗ มีการดําเนินงานขอรองเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการของหนวยงานดังนี้ 

       - มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

       - มีการกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

       - มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

       - มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหสาธารณชนไดรับทราบ 

       - มีชองทางประเมินความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับมาตรฐานการใหบริการ 

บนเว็บไซตของสานักงานฯ 

 ๒. นโยบายดานความพรอมรับผิดชอบ 

     ๒.๑ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ 

เต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือรน มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    ๒.๒ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองใหความสําคัญกับการ 

ปฏิบัติภาระกิจ ความรับผิดชอบ มากกวาเรื่องสวนตัว 

    ๒.๓ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองมีสวนรวมในความ 

รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตน 

    ๒.๔ ผูบริหารของเจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  แสดงเจตจานงทีจะมุงม่ัน

นําหนวยงานใหมีการดาเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และพรอมแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบ 

และเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 

    ๒.๕ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะสนับสนุนงบประมาณในการ 

ดําเนินการใหเกิดความโปรงใสและซ่ือสัตยมากข้ึนในหนวยงาน 

    ๒.๖ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการ 

วิจารณ หรือติชม จากประชาชน/ผูรับบริการ /ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ๓. นโยบายดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

    ๓.๑ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองไมเรียกรับเงินหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือแลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก 

    ๓.๒ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองไมใชอํานาจหนาท่ี เพ่ือเอ้ือ 

ประโยชนแกตนเอง และพวกพอง 

    ๓.๓ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองไมมีสวนไดสวนเสียใน 

สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 

    ๓.๔ ผูบริหารของเจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ตองไมเก่ียวของเชิงอุปถัมภ 

หรือมีผลประโยชนรวมกับคูสัญญา โครงการ สัมปทานใดๆ 

 ๔. นโยบายดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

     ๔.๑ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองมีการถายทอดพฤติกรรม 

การทํางานท่ีดี มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริตวัฒนธรรมในองคกรใหมีการ ใหแกกันอยูเสมอ 



 

 

     ๔.๒ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน   เม่ือพบเห็นการทุจริต จะตองไม

เพิกเฉยและพรอมจะดําเนินการรองเรียน แจงเบาะแส หรือขอมูลแกกลุมตรวจสอบภายใน หรือทางเว็บไซด

หนวยงาน 

    ๔.๓ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน   จะตองไมทนและยอมรับตอการ 

กระทําทุจริตทุกรูปแบบ 

     ๔.๔ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  จะตองไมนําวัสดุ อุปกรณ และของ 

ใชในราชการไปใชสวนตัว 

     ๔.๕ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน   จะตองไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการ 

เอ้ือประโยชนตอบุคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 

     ๔.๖ ใหมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง 

เปนรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ๔.๗ มีการดําเนินงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๕. นโยบายดานคุณธรรมในหนวยงาน 

     ๕.๑ การพิจารณาความดี ความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตางๆ ตองไมยึดโยงกับระบบ 

อุปถัมภ เสนสาย หรือผลประโยชนอ่ืนแอบแฝง 

     ๕.๒ ใหการคัดเลือกผูเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

     ๕.๓ ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานสวนตัว 

     ๕.๔ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปน

ธรรมเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ 

     ๕.๕ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน 

อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ 

  ๖. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 

     ๖.๑ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  มีการถายทอดประกาศนโยบาย/ 

มาตรการ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให

เจาหนาท่ีขอเจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดรับทราบ 

     ๖.๒ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  นําประกาศนโยบาย เพ่ือพัฒนา

หนวยงานใหมีคุณธรรมโปรงใส ตามแนวแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดาเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ เผยแพร ทางเว็บไซด หรือสื่ออ่ืนๆ 

     ๖.๓ เจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดประกาศแสดงเจตจํานง ในการท่ีจะ

บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมมาภิบาล มีความโปรงใส ใหขาราชการทุกคนทราบ 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                
                 (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

 


