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แนวทางการเปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

-------------------------- 

  เพ่ือสงเสริมใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความ

โปรงใสในการบริหารงาน จึงกําหนดแนวทาง มาตรการ  เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมท้ังเปนคานิยมรวมของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ 

อยางท่ัวถึง 

  1.ดานความโปรงใส   

  สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง ไดอยางสะดวกในชองทางท่ีกําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได เปด

โอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

เจริญศิลป และมีการจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 

  แนวปฏิบัต ิ

  1)  ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ตอสาธารณชน 

  2)  ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกัน        

มิใหราชการเสียประโยชน 

  3) ดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภออยาง

ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

  4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

  5) เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

  6) มีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให

ประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

   

1.1 แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

 1.1.1 นโยบายหลัก 

          มุงเนน และใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด

อยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางได 

 1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1) กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบ

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงชองทางอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 
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  2) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนประจําทุก

เดือน และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนท่ีหลากหลาย 

  3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง

และผูเสนองาน โดยกําหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

  4)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง รวมถึงการรายงาน

ผลการวิเคราะห เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง  

 

1.2 แนวทางการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย 

 1.2.1 นโยบายหลัก 

  สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการดําเนินงานตามอํานาจ

หนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลาย

ชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมาย 

 1.2.2 มาตรการ/แนว 

  1) กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของหนวยงานใน

ชองทางท่ีหลากหลาย 

  2) พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตางๆ ในภาพรวมของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพ่ือใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 

  3) พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทําการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  4) กําหนดใหทุกหนวยงาน ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจัดทําผลการดําเนินงาน พันธกิจ 

เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภออยางตอเนื่อง 

    

1.3 แนวทางสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ประกอบดวย 

 1.3.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต

รวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการดําเนินงานของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1) จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตามพันธกิจโดยการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2) สงเสริมใหทุกหนวยงานภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินโครงการภายใตการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 



๔ 

 

1.4 แนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงาน ประกอบดวย 

 1.4.1 นโยบายหลัก 

  สงเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโนนสูง เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการรองเรียนได

อยางรวดเร็ว  

 1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1)  จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน 

  2)  จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ข้ันตอนการรองเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

  3)  กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียนอยางเครงครัด 

และรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

  4)  กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอม

ระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางแกไข 

 

  2.ดานความพรอมรับผิด  

  ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ มีความ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 

  แนวปฏิบัต ิ

  1) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโนนสูง ท่ีสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 

  2)  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงาน 

และพรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดี

ยิ่งข้ึน 

  3)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  พรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และ

มีมาตรการดําเนินการตอบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 

 2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนตองมีความถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 

  2.1.1 นโยบายหลัก สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหาร และเจาหนาท่ีให

ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงม่ัน อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึด

หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตาม

กรอบจรรยาบรรณของขาราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
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  2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 

          1) สนับสนุนใหเจาหนาท่ีจัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพรให

สาธารณชนทราบในชองทางท่ีหลากหลาย 

          2)  จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการ

ดําเนินการเพ่ือใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

          3)  สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมีจรรยาบรรณ

ดีเดน ประจําป 

          4)  กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับ

หนวยงานภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

          5)  ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภออยาง

เครงครัด 

 

 2.2 แนวทางการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต                       

และมีธรรมาภิบาล ประกอบดวย 

  2.2.1 นโยบายหลัก 

   สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงม่ันตั้งใจ ท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตาม

ภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย สุจริต และพรอมรับผิดชอบ

หากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

  2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 

   1) จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ี

ในหนวยงานและตอสาธารณชน 

   2) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา

หนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และ

ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
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  3.ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง และรักษาวินัยขาราชการโดยเครงครัด 

  แนวปฏิบัต ิ

  1)  ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการและวินัยของตนเอง 

เสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย รวมท้ังปองกันไมใหผูอยูใต

บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

  2)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยาง

เครงครัด 

   

  3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน

ใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 

  3.1.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชนใดๆ 

จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เขมงวดกับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใชมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ

ผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1)  กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน และ

เผยแพรใหถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

  2)  ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เม่ือบุคลากรกระทําความผิดเพ่ือใหบุคลากร

ตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

  3.2 แนวทางหลักเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือ

ประโยชน ประกอบดวย 

  3.2.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาท่ี

ของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

  3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัยในการใชตําแหนงหนาท่ี

ของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
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  2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการใช

ตําแหนงในการเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 

 

  3.3 แนวทางเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย 

  3.3.1 นโยบายหลัก 

   ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการทุจริตท่ีเกิด

จากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงานธุรกิจ

เอกชน/พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพ่ือเอ้ือประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน

ของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน 

  3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 

   1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมีการทุจริต

เชิงนโยบาย 

   2) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับ

หนวยงานภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 

   4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  

       วัฒนธรรมการทํางานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เปนไปอยางมีคุณธรรม

และธรรมาภิบาล เริ่มตนจากการรักษาความซ่ือสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวมในการตอตานทุจริต มี

แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวปฏิบัต ิ

  1) ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซ่ือสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

  2) แตงตั้งคณะทํางานตอตานการทุจริตเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส ดําเนินการปรับปรุง

พัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด

ผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 

  4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 

  4.1.1 นโยบายหลัก 

   การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากร มี

คุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก

ประเภท เกิดความอายและกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

  4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 

   1)  กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเก่ียวกับการลงโทษวินัยเม่ือบุคลากร

กระทําการทุจริต 



๘ 

 

   2) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และพรอม

ท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

 

  4.2 แนวทางเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

ประกอบดวย 

   4.2.1 นโยบายหลัก 

   ใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะ

ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 

   1) กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ

ซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

   2) กําหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 

  4.3 แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 

  4.3.1 นโยบายหลัก 

   ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน และการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให

ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายใน เก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสท่ีจะ

เกิดการทุจริต 

  4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 

   1) กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการ

และประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 

   2) จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปรงใส ชวยการปองกัน

และตรวจสอบการทุจรติประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

 5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  

  มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

 แนวปฏิบัต ิ

 1)  มีการกําหนดข้ันตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ

มาตรฐานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียม 

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 



๙ 

 

  2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีและกํากับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 

  3) ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม 

  4) ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

  5.1 แนวทางเก่ียวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ี

ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ี ประกอบดวย 

 

  5.1.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน 

โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยางเครงครัด และเปน

ธรรม 

  5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1) ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

  2) ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 

  3) ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลัก

ความถูกตอง 

 

  5.2 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

  5.2.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักคุณธรรม ยึด

หลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 

  5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1) จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี

ความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน และการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลในรปูแบบตางๆ 

  2) จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ และใชหลัก

ความม่ันคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเปนเกียรติและ

ศักดิ์ศรี 

  3) สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
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 5.3 แนวทางพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

  5.3.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบ ตาม

หลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจ

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภออยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 

  5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 

  บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปดวย

ความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน 

 

  5.4 แนวทางในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัต ิ

ประกอบดวย 

  5.4.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการกระจายงานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรมแกผูรับ

มอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานท่ีไดมอบหมาย

ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 

  1) กระจายอํานาจหนาท่ีและมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  5.5 แนวทางท่ีใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวย 

  5.5.1 นโยบายหลัก 

  ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนในการสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

  5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 

  การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ ท่ีเหมาะสม จําเปน ท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 

 

  

 



๑๑ 

 

6. ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน  

 เผยแพรบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ผานชองทางตางๆ 

อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 

 แนวปฏบัิต ิ

1) ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง

อยางเปดกวาง ท่ัวถึง บนพ้ืนฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับ

การเปดโอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 

 6.1 นโยบายหลัก 

       ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ดาน ให

บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รับทราบเพ่ือใหเกิดผลตอความตระหนัก

และใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 

 6.2 มาตรการ/แนวทาง 

       ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซ่ือสัตยสุจริตในหนวยงาน ใหบุคลากรทุกคน

ทุกประเภททุกระดับรับรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส และประชาสัมพันธให

สาธารณชนไดรับทราบ 

 

************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน ๑ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง ชองทางรับขอรองเรียน 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน รับขอรองเรียน 

              บันทึกขอรองเรียน 

      ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรยีน 

          กรณีท่ีไมไดทําเปนหนังสอื 

ติดตอดวยตนเอง 
จดหมาย 

โทรศัพท 
ชองทางอ่ืน เชนศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปขอเท็จจริงไปยังสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสัง่การ 
ภายใน ๑ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสัง่ 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
แจงใหผูรองเรียนทราบเบ้ืองตน 
ถึงการไดรบัเรื่อง 
             

เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการจดัการขอรองเรียน แกไข 
ปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการ
ตรวจสอบ       

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน แจงใหผูรองเรยีนและ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เมื่อไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน 
และปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ในประเด็นท่ีมีการรองเรียนเรียบรอย 

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 



๑๓ 

 

 

กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
ชองทางรับขอรองเรียน 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน รับขอรองเรียน 

              บันทึกขอรองเรียน 

      ตามแบบฟอรมหนังสือรองเรยีน 

          กรณีท่ีไมไดทําเปนหนังสอื 

ติดตอดวยตนเอง 
จดหมาย 

โทรศัพท 
ชองทางอ่ืน เชนศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปขอเท็จจริงไปยังสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสัง่การ 

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสัง่ 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน แจงขอรองเรียนดังกลาวไปยัง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการพรอมท้ังแจงผลการดําเนินการ 

ใหผูรองเรียนทราบ  

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 

ภายใน ๗ วันทําการ 

นับตั้งแตไดรับเรื่อง 
 



๑๔ 

 

แบบฟอรมหนังสือรองเรียน/รองทุกขท่ัวไป 

 

                                                                   เขียนท่ี........................................................................ 

                                                                   วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ................ 

 

เรื่อง................................................................... 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อายุ............ป 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี......................ตําบล...............................อําเภอ...................................................... 

จังหวัด.......................................................โทรศัพท.............................................................ไดรับความเดือดรอน 

เนื่องจาก  ............................................................................................................................................................ 

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

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

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

  ดังนั้น ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... 

จึงขอรองเรียนมายังศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ือใหดําเนินการชวยเหลือ และ

แกไขปญหา ดังนี้ 

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

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

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

พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                       จํานวน..................................ฉบับ 

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน                                     จํานวน..................................ฉบับ 

 ๓. บัญชีรายชื่อผูไดรับความเดือดรอน(ถามี)            จํานวน..................................ฉบับ 

 ๔. เอกสารอ่ืนๆ(ระบุ).......................................................................................... 

 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 

                                        (ลงชื่อ)     .............................................................      ผูรองเรียน/รองทุกข     

                                                     (..........................................................) 

                                       (ตําแหนง) ..................................................................................(ถามี) 

                                       หมายเลขโทรศัพท....................................................................... 


