
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที ่ อบ 1432/280                  วันที ่ 11   มีนาคม  2564 

เรื่อง   โปรดพิจารณาลงนามในประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น เรื่อง กรอบแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 

 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
   

 ด้วยกลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม  คุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาระบบ พัฒนาคน และวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 - 
2580 ) นั้น 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม  คุณธรรม 
คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้นและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
พิจารณาลงนามในประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น เรื่อง กรอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 
 

                          (นางสาวยุภาพร  สืบสุนทร) 
                         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
 
   เรียน สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น   
 -เพ่ือโปรดพิจารณา 
 -เห็นควรอนุมัติ 
 
  
                  (นายอ าพล  พิมพ์พรม) 
           ผูช้่วยสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
                         
                                                                                   อนุมัติ 
                                                      
 
                                                               (นายชนะ  หอมจันทร์) 
                                                                       สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
 
 



  

 
 

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
เรื่อง กรอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี 
ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กุดข้าวปุ้น  จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร    
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
           ๑.๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันกับบุคลากรภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
           ๑.๒. ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
ด าเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 
           ๑.๓. ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
           ๑.๔. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพัสดุ ลงนามในแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ ๐๒๑๗/
ว ๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  

๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
         ๒.๑. ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู 
                   ๒.๒  ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
                   ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
                    ๒.๔ ตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น 
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
ของขวัญ หรืออ่ืนๆ 

  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

     ประกาศ  ณ  วันที่   11  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                   ( นายชนะ  หอมจันทร์ ) 

                                                               สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 



       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น  

ที ่ อบ 1432/281                  วันที ่ 11 มีนาคม ๒๕๖4 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
   

 ตามที่ สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ร่วมกับสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในหัวข้อการประเมินที่ EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   โดยการก าหนดมาตรการ     และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน นั้น 
 ในการ เพ่ือการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขออนุมัติน าหลักฐานที่แสดงถึง EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   โดยการก าหนดมาตรการ     และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอกุดข้ าวปุ้น                     
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
 
 

         (นายอ าพล  พิมพ์พรม) 
       ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

 
 
                     ทราบ/อนุญาต   
  
 
  
                  (นายชนะ  หอมจันทร์) 
              สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  
                         
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
เว็ปไซด์ : http://www.kkp-dpho.moph.go.th 
วัน/เดือน/ปี : 11  มีนาคม 2564 

  หัวข้อ:..... EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ 
และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
   (เอกสารแนบ) 
              หลักฐานส าหรับตรวจประเมิน EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยการก าหนดมาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 
  Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ………ไม่มี……………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
   ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

( นางสาวยภุาพร  สืบสุนทร ) ( นายชนะ  หอมจนัทร ์) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
วันที่....11...เดือน.มนีาคม .พ.ศ. 2564..… วันที่....11...เดือน.มนีาคม .พ.ศ. 2564... 

 

 
     ผู้รบัผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

   ( นางสาวจิรชัยา  เลิศกระโทก ) 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่....11...เดือน.มนีาคม .พ.ศ. 2564 

        


