
         

                    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40190 โทร.๐๔3-4๑๕๘๓๕  

ที่  ขก ๐332/๕๖                     วันที่  4  กุมภำพันธ์ ๒๕๖5 

เรื่อง    โปรดพิจำรณำลงนำมประกำศฯ มำตรกำรและวำงระบบเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน และขออนุมัติเผยแพร่บน Web Site หน่วยงำน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 

                ด้วยงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้จัดท ำประกำศเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงป้องกัน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน และวำงระบบเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ได้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อรำชกำร  

          ดังนั้นจึงโปรดพิจำรณำลงนำมประกำศ ดังนี้ 
 1. ประกำศเรื่องเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนและนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตมิชอบ 
 2. ประกำศเรื่องมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัย 
 3. ประกำศเรื่องแนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือมิให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 4. ประกำศแนวทำงป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ.
2560 
 และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site ของหน่วยงำนต่อไป 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำลงนำม และอนุมัติเผยแพร่ Web Site หน่วยงำน 

            
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
         

                     - เห็นชอบลงนามแล้ว/อนุมัติเผยแพร่ Web site 

          
                (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)       
                               สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 



 
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

เรื่อง เจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนและนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

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

ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตตำมนโยบำยรัฐบำล และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งนโยบำยและมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข ที่มุ่งให้กำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินกิจกำรของหน่วยงำนในสังกัดฯ มีควำมเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนฯ รวมทั้ง
เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนั้นส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จึงประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนและนโยบำย
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด ปฏิบัติตำมแนวทำงที่
ก ำหนดดังนี ้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ตำมหลักธรรมำธิบำล โดยมุ่งสนองควำมต้องกำรบริกำรแก่ประชำชนอย่ำงถูกต้องและ
เป็นธรรม 

2. ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่ำนิยม ไม่ยอมรับและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

3. ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จะน ำมำซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่อต่อกำรทุจริต กำรให้หรือกำรรับ
ประโยชน์จำกผู้มีส่วนได้เสีย เช่น กำรให้หรือรับของขวัญก ำนัล กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้หรือรับ
สินบน หรือกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม 

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงำนในสังกัดฯ โดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้
ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทำง 

6. ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลำกรหรือบุคลอ่ืนใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนเรื่องกำรทุจริต
และประพฤติชอบ โดยใช้มำตรกำรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูล
หรือหลักฐำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 
 

     
          (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)                      
                     สำธำรณสุขอ ำเภอพล 



 
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัย 

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

ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้ประกำศมำตรกำรเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) 4 มำตรกำร
ส ำคัญ คือ (1) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร (2) มำตรกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน (3) มำตรกำรจัดท ำกำร
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ (4) มำตรกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติตำม
ประกำศดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จึงออก
ประกำศ เพ่ือให้บุคลำกรของหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล และทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอพล ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  กำรใช้รถรำชกำร หรือรถส่วนกลำง ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย

รถรำชกำร พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำงและรถรับรอง พ.ศ.2526 
โดยเคร่งครัด 

1.2  กำรเก็บรักษำรถรำชกำร ให้เก็บในสถำนที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนรำชกำรเท่ำนั้น และหำก
มีเหตุจ ำเป็นไม่มีสถำนที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีรำชกำรจ ำเป็นเร่งด่วน ให้ท ำบันทึกขออนุญำต
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว หรือเป็นครั้งครำว 

1.3  ห้ำมข้ำรำชกำรหรือบุคคลน ำรถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน ำไปใช้ ทั้งใน
เวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำร หรือนอกสถำนที่ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะสถำนที่ที่ไม่
เหมำะสม หรือเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

1.4  ให้ผู้บังคับบัญชำ ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรใช้รถ กำรเบิกจ่ำยค่ำเชื้อเพลิง ค่ำซ่อมบ ำรุง 
โดยมีกระบวนกำรตรวจสอบ รับรอง และด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบโดย
เคร่งครัด 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  ให้จัดท ำคู่มือ มำตรฐำน และกระบวนกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน /กลุ่มงำนต่ำงๆ ใน

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ให้เป็นไปตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ 

2.2  ให้หน่วยงำนฯ มีกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเงื่อนไข 
และเป้ำประสงค์ กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ตำมระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุข และ
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้อง และชัดเจน 

2.3  ให้มีกำรก ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพ่ือใช้
ประกอบในกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำมำตรกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

1/2..3.มำตรกำร... 
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3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
3.1  กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำต่ำงๆ ให้มีเป้ำหมำย และ

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ ที่สอดคล้องกำรแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรอย่ำงชัดเจน 

3.2  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นจริงทั้งด้ำนกิจกรรมฯ 
จ ำนวนผู้เข้ำอบรมฯ ระยะเวลำ และกำรจัดกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้องกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
งำนของหน่วยงำนหรือองค์กรอย่ำงชัดเจน 

3.3  จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม สรุปประเมินผลและรำยงำน กำรด ำเนินโครงกำรฯ โดย
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงำนและภำยนอกทุกโครงกำร 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1  มีกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ หรือประกำศกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุตำมโครงกำร

หรือกิจกรรมพัฒนำต่ำงๆ ก่อนกำรด ำเนินกำรจัดหำฯ ทั้งในหน่วยงำน หรือกำรสื่อสำรต่ำงๆ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

4.2  มีกำรตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม จ ำนวนหรือปริมำณและ
คุณภำพ และเพ่ือประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์โครงกำรฯ และกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆอย่ำง
เหมำะสม 

4.3  มีกระบวนกำรกำรป้องกัน ตรวจสอบ และด ำเนินกำร กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำร
เอ้ือประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ กับผู้รับจ้ำง ผู้ขำย และ/หรือ ผู้มี
ควำมเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่ำว 

ให้ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล พัฒนำระบบ
ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรสร้ำง กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
ประชำชน และช่องทำงกำรสื่อสำร ร้องเรียนปัญหำ เพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต และกำรกระท ำผิดวินัย ตำม
มำตรกำรในประกำศนี้ พร้อมสรุปรำยงำนให้สำธำรณสุขอ ำเภอพล ทรำบ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 
 

            
          (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)                      
                สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือลดผลประโยชน์ทับซ้อน 
………………………………………………………………….. 

  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
มีแนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมกรอบจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถสอบได้เกิน
ประสิทธิภำพสูงสุด เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมระบบคุณธรรม จึงก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติใน
หน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ดังนี้ 

1. บุคลำกรในหน่วยงำนต้องวำงตัวเป็นกลำงกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำสมำนนิติสัมพันธ์ 

2. บุคลำกรในหน่วยงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ด้วยควำมโปร่งใส 
สำมำรถสอบได้ทุกเวลำ 

3. บุคลำกรในหน่วยงำนไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่ำงใดทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำนหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติ
สัมพันธ์ 

4. บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติต่อผู้ขำย ผู้รับจ้ำง หรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์กับ
ทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ รวมถึงกำรรับฟังผู้มำร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยควำมเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือมีน้ ำใจ  แต่ทั้งนี้กำรปฏิบัติดังกล่ำวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรีธรรม 

5. บุคลำกรในหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยในกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ 

6. บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
7. บุคลำกรในหน่วยงำนด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงิน ทรัพย์สินหน่วยงำนส่วนรวมของทำงรำชกำรเป็นหลัก 

โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ยุติธรรม และควำมสมเหตุผลประกอบด้วย 
8. ผู้บังคับบัญชำพึงใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมสนับสนุน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ รับฟัง

ควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีเหตุผล 
9. ผู้บังคับบัญชำพึงควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติตำมแนวทำงในกำร

ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 

ทั้งนี้ให้หน่วยงำนน ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ว่ำด้วยเรื่องแนวทำงในกำร
ปฏิบัติในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทุกวิธีของหน่วยงำน แนบท้ำยเอกสำรประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกประเภทในขั้นตอนรำยงำนของซื้อหรือ
ขอจ้ำง 

ประกำศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 

     
              (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)                      
                       สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 
 



 
 

 
 
 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง แนวทำงกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2565 

…………………………………………………………………………………………… 
  โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีข้อก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มีควำมประพฤติ ส ำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและถื อ
ประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง มีเกียรติ สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเชื่อถือ และเป็นที่ไว้ใจของประชำชน 
  ดังนั้นเพื่อให้กำรน ำแนวทำงป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ำว ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรดังนี้ 

1. ประกำศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกำศเป็นต้นไป 
2. ในประกำศ 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยควำมว่ำ ควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนของ
เจ้ำหน้ำที่และผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 
“ผู้บังคับบัญชำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยให้อ ำนำจบังคับบัญชำหรือก ำกับ 
ดูแล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำเจ้ำหน้ำที่ซึ่งตนบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแล 

3. ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมีหัวหน้ำควบคุม ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้โดย
เคร่งครัด 

4. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่อำศัยต ำแหน่งที่แสวงหำประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
5. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับ

ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
6. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นกำรให้ของขวัญของก ำนัล หรือจ่ำยผลประโยชน์ที่

เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ
ต ำแหน่ง หรือควำมดี ควำมชอบพิเศษ 

7. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นกำรช่วยเหลือญำติมิตร หรือพวกพ้องให้ได้รับกำร
บรรจุแต่งตั้งในต ำแหน่งใดๆ ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หรือ
โรงพยำบำล 

8. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่น ำทรัพย์สินใดๆ ของทำงรำชกำรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
9. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำท ำกำรของทำงรำชกำร ปฏิบัติงำนอื่นที่มิใช่งำนรำชกำร 
10. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ใช้ข้อมูลลับทำงรำชกำร เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องหรือ

ครอบครัวหรือคนรู้จัก 
11. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อืนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 



12. ในกรณีกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตำมกฎหมำยหรือโดย
ธรรมจรรยำจำกผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกำสที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น
รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น เพื่อทรำบประกอบกำรพิจำรณำว่ำมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือไม่ 

13. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำง
วินัยแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นตำมควรแก่กรณี 

14. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้ถือว่ำผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมี
ส่วนร่วมในกำรกระท ำดังกล่ำวด้วยและให้ผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไปด ำเนินกำรทำงวินัย
แก่ผู้บังคับบัญชำนั้นด้วย 

15. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำกำรกระท ำนั้นอำจมีเหตุเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงรำชกำร มีมูลควำมผิดทำงอำญำ หรืออำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอื่น
ให้ผู้บังคับบัญชำรำยงำนผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปตำมล ำดับ เพื่อแจ้งให้หน่วยงำนที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในเรื่องนั้นพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

  ประกำศ ณ วันที่ 4  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 

 

     
               (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)       
                               สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565....................................... 
หัวข้อ: ..ประกำศฯ มำตรกำรและวำงระบบเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 

          1. ประกำศเรื่องเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนและนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตมิชอบ 
 2. ประกำศเรื่องมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัย 
 3. ประกำศเรื่องแนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ประกำศแนวทำงป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ.2560 
 
Linkภำยนอก: .... http://www.phonpho.go.th/.......................................... 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
                        ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล 
                       

                          

              ผู้อนุมัติรับรอง 
(  / ) อนุมัติ        
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                          
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่...๔..เดือน...กุมภำพันธ์ พ.ศ. ..2565.......       วันที่...๔..เดือน...กุมภำพันธ์ พ.ศ. ..2565.......       

 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                          วันที.่..๔..เดือน...กุมภำพันธ์ พ.ศ. ..2565.......       

 


