
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร.0 7549 1192 

ที ่  -                        วันที ่  ๑๗   ธันวาคม   2561 

เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกีย่วของกับการ   
จัดซือ้จัดจางและผูเสนองาน เพือ่ปองกนัผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

๑. เรื่องเดิม 
        เพื่อใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดให  สวน
ราชการมแีละแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
และผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส ตรวจสอบได และ 
เกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ นั้น 

๒. ขอเท็จจริง 
      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชน 

ทับซอนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในดาน
ผลประโยชนทับซอนของผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ไดถือปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว 

๓. ขอเสนอพิจารณา 
หากเห็นชอบขอโปรดลงนาม ดังนี ้

 ๓.๑ รับทราบมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบถึง
ความเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ .๒  อนุญ าต ให เผยแพรม าตรการป อ งกั นผลประโยชนทั บซ อนและ 
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นประกาศเผยแพรบนเวปไซต และแจงเวียนให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 ๓.๓  ลงนามในประกาศที่แนบเสนอมาพรอมนี ้
    
                                                 
                                                   (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)  
            เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
 

-ทราบ ดําเนินการ 

 
(นายณิชมน รัตนคช) 

สาธารณสขุอําเภอนาบอน 



 
 
 

 
 

ประกาศสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน 

เร่ือง  มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของกับการ
จัดซือ้จัดจางและผูเสนองาน เพือ่ปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

---------------------------- 
 เพื่อใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดใหสวน
ราชการมีและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด
จาง และผู เสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ นั้น 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน
และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในดาน
ผลประโยชน  ทับซอนของผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ไดถือปฏิบัติ ตอไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๗   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                           (นางณิชมน  รัตนคช) 
      สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 
 
     
 
 
 
 
 



 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน และแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 กรณีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------------- 

   
          ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนใหเกิด  การปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร สงผลใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี 
ตลอดจนชวยสรางความเช่ือมั่นของประชาชนผูรับบริการที่มีตอองคกร ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอน จึงดําเนินการจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึง
ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และผูที่เก่ียวของตอไป 

 

๑. การแสวงหาผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง สามารถสรุป ไดดังนี ้
๑.๑. ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนขั้นตอนที่กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสราง ขอบเขตความตองการใช และคาใชจายที่เหมาะสม โดย
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ ไดแก การล็อคสเปค การประเมินราคาสูงกวาความเปนจริง กําหนด
ขอบเขตหรือออกแบบรูปรายการงานกอสราง  ที่เอ้ือประโยชนตอตัวเอง หรือภาคเอกชนทีมีผลประโยชน
ทับซอน 
        ๑.๒. ข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อ เปนข้ันตอนพื้นฐานในการพิจารณาวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
ที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนมุัติโดยผู
มีอํานาจ เอกสารจัดซื้อ ประกาศการประมูล ถูกตองตามระเบียบ โดยความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอน
นี้ ไดแก การกําหนดวิธีการที่จะจัดซ้ือ เพื่อเอ้ือประโยชนกับผูขาย/ผูรับจาง    มีอคติ หรือเขาขางผูขาย/ผูรับ
จาง รายใดรายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม 
        ๑.๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียด และ
คัดเลือก       ผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ ไดแก การเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับ หรือขอมูลที่เอ้ือประโยชนใหกับผูเขารวมประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผย
ขอมูลที่ลาชา ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารวมประมูล รวมไปถึงการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการหลังจากไดผูชนะการประมูลแลว 
        ๑.๔. ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญา เปนข้ันตอนที่ผูชนะการเสนอราคา หรือคูสัญญา
จะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือบริการตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยโอกาสเส่ียงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ 
ไดแก การสงมอบสินคาหรือบริการที่ไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือการสงมอบงานที่ไมเปนไปตาม
แบบรูปรายการท่ีกําหนดไวตามสัญญา 
 
 



.. 
 

๒. มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้
๒.๑. หามมิใหเจาหนาที่ หรือหัวหนาเจาหนาที่ จัดซื้อจัดจางกับผูเสนองาน ที่มีความ

เกี่ยวของกันกับบุคลากรภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ทั้งประโยชนสวนตน และ
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาที ่
      ๒.๒. หามมิใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ใชอํานาจในตําแหนง
หรือหนาที่ดําเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชนกับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไมเกี่ยวกับเงิน 
      ๒.๓. หามมิใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดํารงตําแหนงที่ทํา
หนาที่ทับซอน 
      ๒.๔. ใหเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ หรือผูเก่ียวของกับการจัดซ้ือพัสดุ ลงนามในแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจการจัดซ้ือจัดจางฯ ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ ๐๒๑๗/ว 
๓๐๐๑ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  

๓. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 

      ๓.๑. ตรวจสอบช่ือ – สกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรใน
หนวยงานหรือไม เชน ญาติ พี่ นอง เพื่อน คูแขง ศัตรู 

๓.๒  ตรวจสอบสถานที่อยู สถานที่ปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของกับบุคลากรในหนวยงานหรือไม 

๓.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชนสวน
ตนเองและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่หรือไม 
     ๓.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน  
การรับสินบน การใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง การรับ
ของขวัญ หรืออื่นๆ 

 
 
 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร.0 7549 1192 

ที ่ นศ1032/ว พิเศษ                      วันที ่  ๑๗   ธันวาคม   2561 

เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกีย่วของกับการ   
จัดซือ้จัดจางและผูเสนองาน เพือ่ปองกันผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 

        เพื่อใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดให  สวน
ราชการมีและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
และผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส ตรวจสอบได และ 
เกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ นั้น 

      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทํามาตรการปองกันผลประโยชน 
ทับซอนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในดาน
ผลประโยชนทับซอนของผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ไดถือปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดที่สงมาดวย 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
    
                                                 
 
                                                           (นางณิชมน  รัตนคช) 
      สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 
 












