ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง มาตรการ กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
..............................................................................................................................................................................
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนิน งำนของบุคลำกรในสังกัด กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย เพื่อเป็นแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด จึงได้จัดทำ มำตรกำร กลไก กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่ ว ยงำนและคู่ มือ กำรปฏิ บั ติงำนเพื่ อ ป้อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนและจัด ท ำกรอบแนวทำงกำรป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ดังนี้
๑. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ให้ มี ค วำมระมั ด ระวั ง ไม่ ให้ มี ก ำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ กำรรับผลประโยชน์ กำรใช้อิทธิพลในฐำนะและตำแหน่งหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำพัสดุหรือ
กำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรจัดหำพัสดุและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ดังนี้
๑.๑ ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนเว็ปไซต์สำธำรณะ ภำยใน ๓๐ วัน หลังได้รับ
จัดสรรงบประมำณ
๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสู่สำธำรณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและประชำชน
ทรำบ พร้อมสำมำรถตรวจสอบ ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมขั้นตอนและองค์ประกอบ ตำมที่กฎหมำย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด
๑.๓ กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึง ควำมเกี่ย วข้ องกำรจัดซื้อจัด จ้ำงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐกั บ
ผู้ประกอบกำร ผู้เสนองำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๔ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงและบุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนทั้ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
๑.๕ ห้ำมมิให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนใช้ อำนำจหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ดำเนินงำนโครงกำรที่เอื้อ
ผลประโยชน์ กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงินทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ
๑.๖ ห้ำมมิให้บุคลำกรในหน่วยงำนดำรงตำแหน่งที่ทำหน้ำที่ทับซ้อน
๑.๗ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ มีหน้ำที่ ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนตำม
แนวทำง กำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนดังนี้
๑.๗.๑ ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองำนว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลำกรในหน่วยงำน
หรือไม่ เช่น บิดำ มำรดำ พี่น้อง ญำติ เพื่อน คู่แข่ง
๑.๗.๒ ตรวจสอบสถำนที่อยู่สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้เสนองำนว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลำกร ในหน่วยงำนหรือไม่

๑.๗.๓ ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนว่ำมีส่วนได้ส่วนเสียกับงำนโครงกำรทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่
๑.๘ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ เป็นประจำทุกเดือน
๒. มำตรกำรกำรจัด ท ำโครงกำรฝึก อบรม ศึ กษำดู ง ำน ประชุม และสั ม มนำ ให้ ป ฏิ บั ติต ำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ เจ้ำหน้ำที่ รัฐต้อ งไม่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียในกำรจัดกิ จกรรมตำมโครงกำรฝึก อบรม ศึก ษำดู ง ำน
ประชุมและสัมมนำ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจำกพื้นที่และสถำนที่
๒.๒ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่เรียกร้องเปอร์เซ็นต์ หรือรับสินบนจำกกำรจัดทำโครงกำรฯ
๒.๓ ให้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำโครงกำรฯเป็ น ไปตำมหมำยก ำหนดกำร ไม่ เลิ ก กำรจั ด กิ จ กรรมตำม
โครงกำรฯก่อนเวลำที่กำหนดไว้
๒.๔ ให้ ด ำเนิ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ตำมกิ จ กรรมของโครงกำรฯที่ ด ำเนิ น กำรจริ ง และจ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยตำมกิจกรรมที่เป็นจำนวนจริง ที่เข้ำร่วมกิจกรรม หำกงบประมำณเหลือให้จัดทำเรื่องคืนเงินงบฯ
ต่อไป
๒.๕ คณะกรรมกำรตรวจรับ พั ส ดุ ตรวจสอบกระบวนกำรจั ด ซื้อ จั ดจ้ ำงตำมโครงกำรให้ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้วน ก่อนลงนำม
๓. มำตรกำรกำรเบิ ก จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำรำชกำร ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๐และข้อบังคับ
กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒และข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขพ.ศ. ๒๕๔๔(ฉ.๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙และ
พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดกรอบแนวทำง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๓.๑ ให้ผู้มีคำสั่งตรวจเวร ปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่ง อย่ำงเคร่งครัด ไม่เอื้อผลประโยชน์แก่บุคลำกรที่
กระทำผิดเสี่ยงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรนอกเวลำรำชกำรเป็นไปตำมคำสั่งฯและในห้วงเวลำที่ปรำกฏ
ในคำสั่งฯ ไม่ทุจริตเวลำ
๓.๓ กรณีมีกำรแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ควรทำบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบล่วง
ก่อน อย่ำงน้อย ๕ วัน
๓.๔ ให้ เจ้ำหน้ำที่ รัฐมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ต่อกำรเบิ กจ่ำยค่ำตอบแทนปฏิบัติง ำนนอกเวลำ ตำม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ มิให้เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนเกินระเบียบฯ และเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนอันเป็นเท็จ
๓.๕ ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐที่ปฏิบัติงำนอกเวลำรำชกำร ลงลำยมือชื่อปฏิบัติงำนทุกครั้งและให้เป็นปัจจุบัน
๔. มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ
กำรซ่อมบำรุงรถส่วนกลำงและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงกำหนดกรอบแนวทำงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้
๔.๑ ห้ำมเจ้ำหน้ำที่รัฐ นำรถรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
๔.๒ ให้เจ้ำหน้ ำที่ รัฐ บั นทึก ขออนุญ ำตใช้รถรำชกำรจำกผู้บั งคับ บัญ ชำทุกครั้ง และบัน ทึก ข้อมู ล
รำยละเอียดกำรใช้รถรำชกำร อำทิเช่น วันที่ใช้ สถำนที่ไป ระยะทำง บันทึกเลขไมล์ก่อน-หลัง ฯลฯ

๔.๓ ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ ตรวจสอบสภำพรถรำชกำร ทำนุบำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้คงสภำพพร้อมใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ
๔.๔ ให้หน่วยงำนทำกำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปตำมระเบียบฯ
๔.๕ ห้ำมมิให้บุคคลภำยนอก หรือ ญำติ หรือพวกพ้อง ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ นำรถรำชกำรไปใช้ โดยไม่มี
เหตุอันควร
๕. กำรละทิ้ งและกำรเบียดบั งเวลำรำชกำร ให้เจ้ำหน้ ำที่รัฐ ปฏิ บัติ ตำมวินัยข้ำรำชกำร และมี ควำม
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่มำสำยแล้วกลับเร็ว จึงกำหนดกรอบแนวทำงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๕.๑ ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ ลงลำยมือชื่อปฏิบัติงำน ครบถ้วน ทุกวัน และเป็นปัจจุบัน หำกมีเหตุต้องหยุดให้
บันทึกกำรลำ เสนอผู้บังคับบัญชำทุกครั้ง
๕.๒ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่รัฐใช้เวลำรำชกำร ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
ในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลำกรในหน่วยงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตสำนึกที่ดี มีควำม
คุณ ธรรม มี ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ค ำนึ ง ถึง ควำมถู กต้ อ งและประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น หลั ก ส ำนั กงำน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ประกำศเป็นมำตรกำร กลไก และกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อตรวจสอบบุคลำกรในสังกัด ได้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอก
ำส

ผลกระ
ทบ

1. การจัดหาพัสดุและ
การการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ
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5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

2. การเบิกจ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา

๕

5

๒5

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้บุคลากร ได้
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัด
2. ประชุม/อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่การเงินให้มคี วามรู/้ ความเข้าใจ
การจัดทาระบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ มิให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เอื้ประโยชน์ต่อญาติและพวก
พ้อง
๔.ติดตามตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
1. ควบคุม กากับ ให้บุคลากรในสังกัด
ดาเนินงานตามโครงการ และเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. ประชุม/อบรม บุคลากร เรื่องการจัดทา
โครงการฯและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
การยืมเงินหรือการหักล้างเงินยืม ให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ/แนวทางที่ถูกต้อง
3. ติดตามตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
๔.ให้มีการกิจกรรมตามโครงการ/เอกสาร
การเบิกจ่าย เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๓

ก.พ.
6๓

มี.ค.
6๓

เม.ย.
6๓

พ.ค.
6๓

มิ.ย.
6๓

ไตรมาส 4
ก.ค.
6๓

ส.ค.
6๓

ก.ย.
6๓

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
คุณธรรมและ
บริหารงานที่
โปร่งใส

กลุ่มส่งเสริม
คุณธรรมและ
บริหารงานที่
โปร่งใส

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
3. การเบิกจ่าย

โอก
าส

ผล
กระท
บ

๔

2

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

*

2๐

4

8

1. มอบหมายให้ผู้ตรวจเวร ควบคุม กากับ
การปฏิบัติงานนอเวลาราชการ ของบุคลากร
ในสังกัด อย่างเคร่งครัด
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้
เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบ
ฯที่เกี่ยวข้อง
๓.ประชุม/อบรมบุคลากร เรื่องการเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย อย่างถูกต้อง
๑. ควบคุม กำกับ กำรใช้รถรำชกำรไม่
ถูกต้องตำม ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแกไ้
ขเพิ่มเติม
๒. สอดส่อง ดูแล กำรใช้รถรำชกำรไปธุระ
ส่วนตัว และติดตำมตรวจสอบกำรใช้รถ
รำชกำร ตำมระเบียบฯ
๓. กำรใช้ เก็บรักษำ ซ่อมบำรุง
รถรำชกำรไม่เป็นไป ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

4. การใช้รถราชการ

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๓

ก.พ.
6๓

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๓

เม.ย.
6๓

พ.ค.
6๓

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๓

ก.ค.
6๓

ส.ค.
6๓

ก.ย.
6๓

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริม
คุณธรรมและ
บริหารงานที่
โปร่งใส

กลุ่มส่งเสริม
คุณธรรมและ
บริหารงานที่
โปร่งใส

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงำน : …สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓……………………………………………………………..
หัวข้อ ๑. ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มำตรกำร กลไก กำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๒. กรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรกำรเร่งด่วน ๔ เรื่อง
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดทำประกำศ เรื่อง มำตรกำร กลไก และกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ
๒๕๖๓ ตำมเอกสำรที่แนบมำ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………L
ink ภำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมำยเหตุ : ..........................………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล
(นำยไพทูร
ศิลปศร)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่..๑๓....เดือน มกรำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้อนุมัติรับรอง
(นำยสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
วันที่..๑๓....เดือน มกรำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นำงสำวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
วันที่..๑๓....เดือน มกรำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๓๖
วันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งประกำศมำตรกำร กลไก กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
ตำม แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้ห น่วยงำน มี กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ทั บซ้อ น โดยกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน (EB ๒๑) นั้น สำนักงำน
สำธำรณสุ ข อ ำเภอแก่ ง กระจำน ได้ จั ด ท ำประกำศมำตรกำร กลไก กำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้บุคลำกรในสังกัดได้ทรำบและถือปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงควำม
เสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ขอส่งประกำศมำตรกำร กลไก และกรอบ
แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่งทรำบ
และเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยำบำลแก่งกระจำน ให้ค้นหำและศึกษำต่อไป รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

