
         

                    บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 40190 โทร.๐๔3-490106  

ท่ี  ขก 1032/49                      วันท่ี  4  กุมภาพันธ ๒๕๖5 

เรื่อง    โปรดพิจารณาลงนามประกาศฯ มาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอนของหนวยงาน และขออนุมัติเผยแพรบน Web Site หนวยงาน 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

                ดวยงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำประกาศเพื่อเปนกรอบ
แนวทางปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน เพื่อใหเจาหนาที่ไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ปองกันมิใหเกิดความ
เสียหายตอราชการ  

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาลงนาม และอนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 

       

                                                         (นายบุญเลศิ   นิลละออง) 
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

          

 

                     - เห็นชอบลงนามแลว/อนุมัติเผยแพร Web site 

 

                                                            
  (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

                      สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 



 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง เจตนารมณการบริหารงานและนโยบายการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

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

ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดใหความสำคัญตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ งใหการ
บริหารงานและการดำเนินกิจการของหนวยงานในสังกัดฯ มีความเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล โปรงใส ในการ
ดำเนินงานฯ รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จึงประกาศเจตนารมณการบริหารงานและ
นโยบายปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานในสังกัด ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกำหนดดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและความ
โปรงใส ตามหลักธรรมาธิบาล โดยมุงสนองความตองการบริการแกประชาชนอยางถูกตองและ
เปนธรรม 

2. ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต โดยปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

3. ไมกระทำการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชนทับซอน หรือสอตอการทุจริต การใหหรือการรับ
ประโยชนจากผูมีสวนไดเสีย เชน การใหหรือรับของขวัญกำนัล การเลี้ยงรับรอง การใหหรือรับ
สินบน หรือการใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนแกตนเอง หรือผูเก่ียวของ
ท้ังทางตรงหรือโดยทางออม 

4. ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานในสังกัดฯ โดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

5. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรและผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกชองทาง 

6. ใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากรหรือบุคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
และประพฤติชอบ โดยใชมาตรการการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล
หรือหลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2565 
 
 

 (นายสุชาติ   ผาบสิมมา) 
  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 



 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัย 

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

ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดประกาศมาตรการเรงดวนเชิงรุก เพ่ือ
ปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
การบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 4 
มาตรการสำคัญ คือ (1) มาตรการการใชรถราชการ (2) มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน (3) มาตรการจัดทำ
การโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตาม
ประกาศดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
จึงออกประกาศ เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง และทุกหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 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 ใหเก็บในสถานท่ีเก็บ หรือบริเวณของสวนราชการเทานั้น และหาก
มีเหตุจำเปนไมมีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจำเปนเรงดวน ใหทำบันทึกขออนุญาต
หัวหนาสวนราชการเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 

1.3  หามขาราชการหรือบุคคลนำรถราชการไปใชในธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่นนำไปใช ทั้งใน
เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที ่ไม
เหมาะสม หรอืเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ 

2.2  ใหหนวยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเง่ือนไข 
และเปาประสงค การเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และ
ระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนท่ีเก่ียวของ 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 ท่ีสอดคลองการแกไขปญหาและพัฒนา
งานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 

3.3  จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดย
มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1  มีกระบวนการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ

หรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ กอนการดำเนินการจัดหาฯ ทั้งในหนวยงาน หรือการสื่อสารตางๆ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ 

4.2  มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆ ใหเปนไปตาม จำนวนหรือปริมาณและ
คุณภาพ และเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการฯ และการดำเนินกิจกรรมตางๆอยาง
เหมาะสม 

4.3  มีกระบวนการการปองกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน หรือการ
เอื้อประโยชนของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมี
ความเก่ียวของในประโยชนดังกลาว 

ใหทุกกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล พัฒนา
ระบบกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมท้ังการสราง การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
หรือประชาชน และชองทางการสื่อสาร รองเรียนปญหา เพ่ือการปองกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัย ตาม
มาตรการในประกาศนี้ พรอมสรุปรายงานใหสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ทราบ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2565 
 
 
 (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือลดผลประโยชนทับซอน 
………………………………………………………………….. 

  เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและเจาหนาที่ในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หนองสองหอง มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส สามารถสอบ
ไดเกินประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปดวยความชอบธรรมตามระบบคุณธรรม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติใน
หนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางไวดังนี้ 

1. บุคลากรในหนวยงานตองวางตัวเปนกลางกับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูลหรือผูมี
สวนเก่ียวของท่ีเขามาสมานนิติสัมพันธ 

2. บุคลากรในหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของผูดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ดวยความโปรงใส 
สามารถสอบไดทุกเวลา 

3. บุคลากรในหนวยงานไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอยางใดทั้งโดยตรงและ
โดยออมจากผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองานหรือผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติ
สัมพันธ 

4. บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนรวมเก่ียวของ ท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับ
ทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกข ดวยความเปนธรรม 
เอ้ือเฟอมีน้ำใจ  แตท้ังนี้การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีธรรม 

5. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานพัสดุใหเปนท่ียอมรับ 

6. บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด 
7. บุคลากรในหนวยงานดำเนินการใชจายเงิน ทรัพยสินหนวยงานสวนรวมของทางราชการเปนหลัก 

โดยคำนึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบดวย 
8. ผูบังคับบัญชาพึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และสงเสริมสนับสนุน ใหคำปรึกษาแนะนำ รับฟง

ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 
9. ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการ

ปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด 

ท้ังนี้ใหหนวยงานนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง วาดวยเรื่องแนวทาง
ในการปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน แนบทายเอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางทุกประเภทในข้ันตอนรายงานของ
ซ้ือหรือขอจาง 

ประกาศ ณ วันท่ี 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2565 

 
 
 
         (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
     สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 



 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
เรื่อง แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. 2565 

…………………………………………………………………………………………… 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกำหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชนทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน เปนผูมีความประพฤติ สำนึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และถือประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และเปนที่ไวใจของ
ประชาชน 
  ดังนั้นเพ่ือใหการนำแนวทางปองกันการมีผลประโยชนทับซอนดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรดังนี้ 

1. ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป 

2. ในประกาศ 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายความวา ความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนของ

เจาหนาท่ีและผลประโยชนของทางราชการ 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขและลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง

หอง จังหวัดขอนแกน 

“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับ 

ดูแล ซ่ึงดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงกวาเจาหนาท่ีซ่ึงตนบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล 

3. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหัวหนาควบคุม ดูแลใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้โดย

เครงครัด 

4. เจาหนาท่ีตองไมอาศัยตำแหนงท่ีแสวงหาประโยชนใดๆใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

5. เจาหนาท่ีตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาท่ี รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับ

ผลประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอ่ืน 

6. เจาหนาท่ีตองไมดำเนินการใดๆ ท่ีเปนการใหของขวัญของกำนัล หรือจายผลประโยชนท่ี

เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ

ตำแหนง หรือความดี ความชอบพิเศษ 

7. เจาหนาท่ีตองไมดำเนินการใดๆ ท่ีเปนการชวยเหลือญาติมิตร หรือพวกพองใหไดรับการ

บรรจุแตงตั้งในตำแหนงใดๆ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัด

ขอนแกน หรือโรงพยาบาล 

8. หามเจาหนาท่ีนำทรัพยสินใดๆ ของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

9. หามเจาหนาท่ีใชเวลาทำการของทางราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใชงานราชการ 

10. หามเจาหนาท่ีใชขอมูลลับทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพองหรือ

ครอบครัวหรือคนรูจัก 



11. หามเจาหนาท่ีกระทำการใดๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือ

ผลประโยชนอืนของผูใตบังคับบัญชา 

12. ในกรณีการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตามกฎหมายหรือโดย

ธรรมจรรยาจากผูหนึ่งผูใดในแตละโอกาสท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท ใหเจาหนาท่ีผูนั้น

รายงานผูบังคับบัญชาตามลำดับข้ัน เพ่ือทราบประกอบการพิจารณาวามีผลประโยชนทับ

ซอนหรือไม 

13. ในกรณีเจาหนาท่ีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการทาง

วินัยแกเจาหนาท่ีผูนั้นตามควรแกกรณี 

14. ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีปลอยปละละเลย จนเปนเหตุใหเจาหนาท่ีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหถือวาผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีมีสวนรวมรูเห็น หรือมี

สวนรวมในการกระทำดังกลาวดวยและใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปดำเนินการทางวินัย

แกผูบังคับบัญชานั้นดวย 

15. ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทำนั้นอาจมีเหตุเก่ียวของกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอ่ืน

ใหผูบังคับบัญชารายงานผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลำดับ เพ่ือแจงใหหนวยงานท่ีมี

อำนาจหนาท่ีในเรื่องนั้นพิจารณาดำเนินการตอไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี 4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2565 

 
 

  
   (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

          สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565....................................... 
หัวขอ: ..ประกาศฯ มาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

          1. ประกาศเรื่องเจตนารมณการบริหารงานและนโยบายการปองกันการทุจริตมิชอบ 
 2. ประกาศเรื่องมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัย 
 3. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือมิใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
 4. ประกาศแนวทางปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ.2560 
 
Linkภายนอก: .... http://www.nongsonghongmoph.com/................................................ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
  

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...4....เดือน..กุมภาพันธ...พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี...4....เดือน..กุมภาพันธ...พ.ศ. ..2565.......       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...4....เดือน..กุมภาพันธ...พ.ศ. ..2565....... 
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