
         

                    บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 40190 โทร.๐๔3-4๑๕๘๓๕  

ที่  ขก ๐032/๕๖                     วันที ่ 4  กุมภาพันธ ๒๕๖4 

เรื่อง    โปรดพิจารณาลงนามประกาศฯ มาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอนของหนวยงาน และขออนุมัติเผยแพรบน Web Site หนวยงาน 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล 

 

                ดวยงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ไดจัดทำประกาศเพื่อเปนกรอบแนวทางปองกัน
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน เพื่อใหเจาหนาที่ไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตอราชการ  

          ดังนั้นจึงโปรดพิจารณาลงนามประกาศ ดังนี ้
 1. ประกาศเรื่องเจตนารมณการบริหารงานและนโยบายการปองกันการทุจริตมิชอบ 
 2. ประกาศเรื่องมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัย 
 3. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางเพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน 
 4. ประกาศแนวทางปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ.
2560 
 และขออนุมัติเผยแพร Web Site ของหนวยงานตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนาม และอนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 

            
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
         

                     - เห็นชอบลงนามแลว/อนุมัติเผยแพร Web site 

                                
                                          (นางทัศนีย  ทินราช)       

                            สาธารณสุขอำเภอพล 
 



 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง เจตนารมณการบริหารงานและนโยบายการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

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

ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ไดใหความสำคัญตอการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุงใหการบริหารงานและการ
ดำเนินกิจการของหนวยงานในสังกัดฯ มีความเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล โปรงใส ในการดำเนินงานฯ รวมทั้ง
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จึงประกาศเจตนารมณการบริหารงานและนโยบาย
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางที่
กำหนดดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและความ
โปรงใส ตามหลักธรรมาธิบาล โดยมุงสนองความตองการบริการแกประชาชนอยางถูกตองและ
เปนธรรม 

2. ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต โดยปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

3. ไมกระทำการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชนทับซอน หรือสอตอการทุจริต การใหหรือการรับ
ประโยชนจากผูมีสวนไดเสีย เชน การใหหรือรับของขวัญกำนัล การเลี้ยงรับรอง การใหหรือรับ
สินบน หรือการใชทรัพยสินของทางราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกตนเอง หรือผูเกี่ยวของ
ทั้งทางตรงหรือโดยทางออม 

4. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานในสังกัดฯ โดยถือเปนหนาที่ที ่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

5. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรและผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกชองทาง 

6. ใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากรหรือบุคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
และประพฤติชอบ โดยใชมาตรการการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
หรือหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 
 

       
    (นางทัศนีย  ทินราช)       

       สาธารณสุขอำเภอพล 



 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัย 

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

ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ไดประกาศมาตรการเรงดวนเชิงรุก เพื่อปองกันการ
ทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 4 มาตรการ
สำคัญ คือ (1) มาตรการการใชรถราชการ (2) มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน (3) มาตรการจัดทำการ
โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตาม
ประกาศดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จึงออก
ประกาศ เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล และทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพล ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการการใชรถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  การใชรถราชการ หรือรถสวนกลาง ใหดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย

รถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข วา
ดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบำรุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 
โดยเครงครัด 

1.2  การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของสวนราชการเทานั้น และหาก
มีเหตุจำเปนไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเปนเรงดวน ใหทำบันทึกขออนุญาต
หัวหนาสวนราชการเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 

1.3  หามขาราชการหรือบุคคลนำรถราชการไปใชในธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่นนำไปใช ทั้งใน
เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที ่ไม
เหมาะสม หรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 

1.4  ใหผูบังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบำรุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดย
เครงครัด 

2. มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  ใหจัดทำคู มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงาน/กลุ มงานตางๆ ใน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใหเปนไปตามระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนตางๆ 

2.2  ใหหนวยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไข 
และเปาประสงค การเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และ
ระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนที่เก่ียวของ ใหถูกตอง และชัดเจน 

2.3  ใหมีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบประมาณ เพื่อใช
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการการเบิกจายคาตอบแทนใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

1/2..3.มาตรการ... 
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3. มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
3.1  การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตางๆ ใหมีเปาหมาย และ

รายละเอียดการดำเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองการแกไข
ปญหาและพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 

3.2  การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดำเนินงานที่เปนจริงทั้งดานกิจกรรมฯ 
จำนวนผูเขาอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการตางๆ ที่สอดคลองการแกไขปญหาและพัฒนา
งานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 

3.3  จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดย
มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1  มีกระบวนการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ

หรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ กอนการดำเนินการจัดหาฯ ทั้งในหนวยงาน หรือการสื่อสารตางๆ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของ 

4.2  มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆ ใหเปนไปตาม จำนวนหรือปริมาณและ
คุณภาพ และเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการฯ และการดำเนินกิจกรรมตางๆอยาง
เหมาะสม 

4.3  มีกระบวนการการปองกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน หรือการ
เอื้อประโยชนของเจาหนาที่ผูเกี ่ยวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมี
ความเกี่ยวของในประโยชนดังกลาว 

ใหทุกกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาระบบ
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการสราง การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย หรือ
ประชาชน และชองทางการสื่อสาร รองเรียนปญหา เพื่อการปองกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัย ตาม
มาตรการในประกาศนี้ พรอมสรุปรายงานใหสาธารณสุขอำเภอพล ทราบ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 
 

       
    (นางทัศนีย  ทินราช)       

  สาธารณสุขอำเภอพล 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางเพื่อลดผลประโยชนทับซอน 
………………………………………………………………….. 

  เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและเจาหนาที่ในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส สามารถสอบไดเกิน
ประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปดวยความชอบธรรมตามระบบคุณธรรม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติใน
หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางไวดังนี้ 

1. บุคลากรในหนวยงานตองวางตัวเปนกลางกับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูลหรือผูมี
สวนเกี่ยวของท่ีเขามาสมานนิติสัมพันธ 

2. บุคลากรในหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของผูดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ดวยความโปรงใส 
สามารถสอบไดทุกเวลา 

3. บุคลากรในหนวยงานไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอยางใดทั้งโดยตรงและ
โดยออมจากผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองานหรือผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติ
สัมพันธ 

4. บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนรวมเกี่ยวของ ที่เขามามีนิติสัมพันธกับ
ทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกข ดวยความเปนธรรม 
เอื้อเฟอมีน้ำใจ  แตทั้งนี้การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีธรรม 

5. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานพัสดุใหเปนที่ยอมรับ 

6. บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด 
7. บุคลากรในหนวยงานดำเนินการใชจายเงิน ทรัพยสินหนวยงานสวนรวมของทางราชการเปนหลัก 

โดยคำนึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบดวย 
8. ผูบังคับบัญชาพึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และสงเสริมสนับสนุน ใหคำปรึกษาแนะนำ รับฟง

ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 
9. ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 

ทั้งนี้ใหหนวยงานนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล วาดวยเรื ่องแนวทางในการ
ปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จางทุกวิธีของหนวยงาน แนบทายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจางทุกประเภทในขั้นตอนรายงานของซื้อหรือ
ขอจาง 

ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

       
    (นางทัศนีย  ทินราช)       

  สาธารณสุขอำเภอพล 
 



 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 
เรื่อง แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2563 

…………………………………………………………………………………………… 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกำหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชนทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพล จังหวัดขอนแกน เปนผูมีความประพฤติ สำนึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและถือ
ประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และเปนที่ไวใจของประชาชน 
  ดังนั้นเพื่อใหการนำแนวทางปองกันการมีผลประโยชนทับซอนดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรดังนี้ 

1. ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป 
2. ในประกาศ 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายความวา ความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนของ
เจาหนาที่และผลประโยชนของทางราชการ 
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัด
ขอนแกน 
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับ 
ดูแล ซึ่งดำรงตำแหนงในระดับที่สูงกวาเจาหนาที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล 

3. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหัวหนาควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดย
เครงครัด 

4. เจาหนาที่ตองไมอาศัยตำแหนงที่แสวงหาประโยชนใดๆใหแกตนเองหรือผูอื่น 
5. เจาหนาที่ตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับ

ผลประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอื่น 
6. เจาหนาที่ตองไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการใหของขวัญของกำนัล หรือจายผลประโยชนที่

เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ
ตำแหนง หรือความดี ความชอบพิเศษ 

7. เจาหนาที่ตองไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตร หรือพวกพองใหไดรับการ
บรรจุแตงตั้งในตำแหนงใดๆ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน หรือ
โรงพยาบาล 

8. หามเจาหนาที่นำทรัพยสินใดๆ ของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 
9. หามเจาหนาที่ใชเวลาทำการของทางราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานราชการ 
10. หามเจาหนาที่ใชขอมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพองหรือ

ครอบครัวหรือคนรูจัก 
11. หามเจาหนาที่กระทำการใดๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือ

ผลประโยชนอืนของผูใตบังคับบัญชา 



12. ในกรณีการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยาจากผูหนึ่งผูใดในแตละโอกาสที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท ใหเจาหนาที่ผูนั้น
รายงานผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่อทราบประกอบการพิจารณาวามีผลประโยชนทับ
ซอนหรือไม 

13. ในกรณีเจาหนาที่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการทาง
วินัยแกเจาหนาที่ผูนั้นตามควรแกกรณี 

14. ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ปลอยปละละเลย จนเปนเหตุใหเจาหนาที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหถือวาผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่มีสวนรวมรูเห็น หรือมี
สวนรวมในการกระทำดังกลาวดวยและใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดำเนินการทางวินัย
แกผูบังคับบัญชานั้นดวย 

15. ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวของกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่น
ใหผูบังคับบัญชารายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับ เพื่อแจงใหหนวยงานที่มี
อำนาจหนาที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดำเนินการตอไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

 

       
    (นางทัศนีย  ทินราช)       

  สาธารณสุขอำเภอพล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564....................................... 
หัวขอ: ..ประกาศฯ มาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

          1. ประกาศเรื่องเจตนารมณการบริหารงานและนโยบายการปองกันการทุจริตมิชอบ 
 2. ประกาศเรื่องมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัย 
 3. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางเพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
 4. ประกาศแนวทางปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ.2560 
 
Linkภายนอก: .... http://www.phonpho.go.th/.......................................... 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
                       

                          

              ผูอนุมัติรับรอง 
(  / ) อนุมัติ        
(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                      
(..นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๔..เดือน...กุมภาพันธ พ.ศ. ..256๔.......      วันที่...๔..เดือน...กุมภาพันธ พ.ศ. ..256๔.......      
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                          วันที่...๔..เดือน...กุมภาพนัธ พ.ศ. ..256๔.......       
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