
 บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิารทั่วไป     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน                                         

ที่   - วันที่        12   มกราคม   2564 

เรื่อง   ทบทวนประกาศแนวทางการปองกนัการมีผลประโยชนทับซอนฯ 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  จัดทำประกาศสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน เร่ือง แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และ
ลกูจางในการปฏิบัตหินาที่ราชการ ลงวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2562 และ มาตรการปองกันการทุจริตและแกไข
การกระทําผิดวินยั ลงวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2562  นั้น  

เพื่อใหการใหมีขอกำหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมีผลประโยชนทับ
ซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เปนผูมีความประพฤติ สำนึกในหนาที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ถือเอา
ประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ ศกัด์ิศรี สรางความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน
กลุมงานบริหาร  จึงไดจัดทำประกาศฯ ดังกลาว เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้                                                    

จึงเรียนมาเพ่ือทบทวน แจงเวียนเจาหนาที่ในสังกัดถือปฏิบัติ และขออนุญาตเผยแพรบน
เวบ็ไซตหนวยงานตอไป 

 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
เรื่อง  แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
.............................................. 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกำหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหขาราชการ 
พนักงาน และลูกจาง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เปนผู มีความประพฤติ สำนึกในหนาที่  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา 
ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือใหการนำแนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนฯ ดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด 
ดังนี้ 
  ขอ  1  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศ เปนตนไป 
  ขอ  2  ในประกาศนี้ 
   “ผลประโยชนทับซอน” หมายความวา ความทับซอนระหวางประโยชนสวนตนของ
เจาหนาที่และผลประโยชนทางราชการ 
   “เจ าหนาท ี ่” หมายความว า ข าราชการ ล ูกจ างประจำ พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
   “ผูบังคับบัญชา” หมายความวาผูซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอำนาจบังคับบัญชาหรือ
กำกับดูแล ซึ่งดำรงตำแหนงในระดับสูงกวาเจาหนาที่ซึ่งตนเองบังคับหรือกำกับดูแล 
  ขอ  3  ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดย
เครงครดั 
  ขอ  4  เจาหนาที่ตองไมอาศัยตำแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนใด ๆใหแกตนเองและผูอ่ืน 
  ขอ  5  เจาหนาที่ตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่รับ เรียกรับ  ยอมรับผลประโยชน 
ใด ๆ ใหแกตนเองและผูอ่ืน 
  ขอ  6  เจาหนาที ่ต องไม ดำเนินการใด ๆ ที ่ เปนการใหของขวัญของกำนัลหรือจาย
ผลประโยชนใด ๆ ใหแกตนเองและผูอื ่น เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหนง หรือความดี
ความชอบพิเศษ 
  ขอ  7  เจาหนาที่ตองไมดำเนินการใด ๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตร หรือพวกพองใหไดรับ
การบรรจุ แตงตั้งในตำแหนงใด ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และหนวยบริการสาธารณสุข 
ในสงักัด    
  ขอ  8  หามเจาหนาที่นำทรัพยใด ๆ ของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
  ขอ  9  หามเจาหนาที่ใชเวลาราชการ ปฏิบัติงานที่มิใชงานราชการ 
  ขอ  10  หามเจาหนาที่ใชขอมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ 
พวกพองหรือครอบครวัหรือคนรูจัก 
  

/ขอ  11 



  ขอ  11  ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยาจากผูใดในแตละโอกาสท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท ใหเจาหนาท่ีผูนั้นรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น เพื่อทราบประกอบการพิจารณาวามีผลประโชนทับซอนหรือไม 
  ขอ  12  ในกรณีที ่เจาหนาที ่ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี ้ ใหผูบ ังคับบัญชา
ดำเนินการทางวินยัแกเจาหนาที่ผูนั้นตามควรแกกรณ ี
  ขอ  13  ในกรณีที่ผู บังคับบัญชาของเจาหนาที่ปลอยปละละเลย จนเปนเหตุใหเจาหนาที่ 
ฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามประกาศนี้ใหถือวาผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่มีสวนรูเห็น หรอืมีสวนรวมในการกระทำ
ดังหลาวดวย และใหผูบังคับเหนอืขึ้นไปดำเนินการทางวนิัยแกผูบังคบับัญชานั้นดวย 
  ขอ  14  ในกรณีที่ผู บังคับบัญชาเห็นวาการกระทำอาจมีเหตุเกี่ยวของกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในทางราชการ มีมูลความผิดอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชารายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลำดับ เพ่ือแจงใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในเร่ืองนั้นพิจารณาดำเนินการตอไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 

    ประกาศ ณ วันท่ี  4  มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

          (นางณิชมน  รัตนคช) 
       สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

 

 
   
 
 
   

 
 



 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัย 

.............................................. 
  ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศมาตรการเรงดวนเชิงรุก เพ่ือการปองกัน
การทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวน หรอืภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 4 มาตรการสําคัญ คือ  
  1. มาตรการการใชรถราชการ  
  2. มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน  
  3. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
  4. มาตรการจัดหาพัสดุ  
  เพื่อใหการปฏิบัติตามประกาศดังกลาวเปนอยางถูกตองและเปนไปอยางถูกตองและเปนไป
แนวทางเดียวกัน จึงออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เพื ่อบุคลากรทุกกลุ มงานและ 
หนวยบริการสาธารณสุขในสังกัด ถือปฏิบัติดังน้ี 
  1. มาตรการใชรถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   1.1 การใช รถราชการหร ือรถส วนกลาง ให ด ํ าเน ินการตามระเบ ียบส ํานัก
นายกรัฐมนตรีว าดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพิ ่มเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดย
เครงครดั 
   1.2 การเก็บรักษาราชการ ใชเก็บสถานที่เก็บ หรือสวนบริเวณของสวนราชการ 
เทานั้น และ หากมีความจําเปนไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน ใหทําบันทึกขอ
อนุญาตหัวหนาสวนราชการเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 
   1.3 หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือบุคคลอื่น
นําไปใช ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ท่ีไมเหมาะสม
หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
   1.4 ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื ้อเพลิง  
คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรองและดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
  2. มาตาการการเบิกจายคาตอบแทน โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
   2.1 ใหจัดทําคูมือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในกลุมงานตางๆ และหนวย
บริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจ าย 
คาตอบแทนตางๆ 
   2.2 ใหกลุมงานมีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เงื่อนไข และเปาประสงคการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ
เบิกจายคาตอบแทนที่เก่ียวของใหถูกตองและชัดเจน 



   2.3 ใหมีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบ
ประมาณ เพื่อใชประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 
  3. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี ้
   3.1 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตางๆใหมีเปา
หมายและรายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตางๆใหมีเปาหมายและ
รายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา ที่สอดคลองการแกปญหาและพัฒนางาน
ของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
   3.2 การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริง  
ทั้งดานกิจกรรม จํานวนผูเขารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆ ที่สอดคลองและเปนตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวของ  
   3.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
โครงการฯ โดยมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 
  4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏบิัติดงันี ้
   4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือจัดหาพัสดุ
ตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ กอนดําเนินการจัดหา ทั้งในหนวยงาน หรือสื่อสารตางๆ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบที่เก่ียวของ 
   4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบและสงมอบพัสดุตางๆ ใหเปนไปตามจํานวน หรือ
ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการฯ และการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม 
   4.3 มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบและการดําเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน
หรือการเอื้อประโยชนของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูคา และ/หรือ ผูมีความเกี่ยว 
ของในประโยชนดังกลาว 
  ใหทุกกลุมงานและหนวยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
พัฒนาระบบ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงาน รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือประชาชน และชองทางการสื่อสาร รองเรียนปญหา เพื่อปองกันการทุจริตและกระทําผิดวินัย 
ตามมาตรการในการประกาศนี้พรอมสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดตอสาธารณสุข
อำเภอนาบอนอยางตอเนื่อง หรือเมื่อพบความผิดปกตใิหรายงานโดยทนัท ี

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

    ประกาศ  วันที่ 4  มกราคม  พ.ศ. 2562 
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