EB 22 หนวยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงานในการ
ใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม
 มีการดําเนินการ
สํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอน้ํ า ยื น มีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ย นความรูภ ายใน
หนวยงานในการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกเจาหนาที่ในหนวยงาน
โดยจัดประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน และประชุมสรุปเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณ
การใชจายเงินประจําป ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
น้ํายืน และมีนโยบายคุณธรรมโปรงใสในการทํางานสังกัดประจําปงบประมาณ 256๓
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. แจงการประชุมการจัดทําแผนการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
๒ ประชุมสรุปเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณการใชจายเงินประจําป ๒๕๖๓
๓ มาตรการปองกันการรับสินบนและการตอตนการทุจริต
๔. ประกาศแนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๕. แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
เอกสาร/หลักฐานการเปดเผยขอมูลภาครัฐ คือ
1. http://www.namyuen.in.th
2.

ประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน /การประชุมการจัดทําแผนการเงินการ
คลัง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

วาระการประชุมประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน /การประชุมการจัดทํา
แผนการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายพีระพล เดชบุญ

สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

สนง.สสอ.น้ํายืน

2. นายประจักษ สุพรหม

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

สนง.สสอ.น้ํายืน

3. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ

สนง.สสอ.น้ํายืน

4. นางสาววาสนา ศรีพูล

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ

สนง.สสอ.น้ํายืน

5. นางสาวศิริลักษณ กนกหงษ

นวก.การเงินและบัญชี

สนง.สสอ.น้ํายืน

6. นางรัตติกร อนันตรัตน

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

รพ.สต.กุดเชียงมุน

7. นางสาวชุติกาญจน มุขมนตรี

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

สสช.จันลา

8. นางทิพวรรณ จูมสิมมา

นว.สาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.หนองครก-ตายอย

9. นางโอวาท รุงวัฒนา

พนักงานสุขภาพชุมชน

สสช.แปดอุม

10. นางยุภาวดี คําทู

พนักงานพิมพ

สสช.แปดอุม

11. นางอุทุมพร ลาธุลี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สต.ปลาขาว

12. นางสาววาสนา วิถี

นว.สาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.ยางใหญ

13. นางสาวทิพาพรรณ สิงหสีทา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รพ.สต.ยางใหญ

14. นางสาวศิริลักษณ มหาลี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สต.ตาโม

15. นางพัชนุช วงศพุทธพฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สต.สุขวัฒนา

16. นายชัยวัฒน ศรีทอง

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.แขดอน

17. นายธีรวัฒน เพชรไกร

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

18. จาเอกธนธรณ สิงหสีทา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บุเปอย

19. นางสาวยุพาวดี ศรีภักดี

นักวิชาการสาธารณสุข

20. นายเทพสิน อินจําปา

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.คอ

21. นางดวงใจ รักษา

พนักงานธุรการ

รพ.สต.โนนสูง
รพ.สต.บุเปอย
รพ.สต.คอ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ โดย นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
1. สสอ.น้ํายืน ไดจัดทําประกาศแนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชน ทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
น้ํ ายื น เป น ผู มี ความประพฤติ ดี สํ านึก ในหนาที่ โดยยึด หลัก คุณธรรม จริย ธรรมและถือ เอาประโยชน
สาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน
2. มอบงานธุรการ สสอ.จัดทําหนังสือแจงเวียนประกาศฯ ใหทุกสถานบริการสาธารณสุขเพื่อรับทราบและถือ
ปฏิบัติตอไป
3. สสอ.น้ํายืน ไดจัดทํามาตรการมาตรการปองกันการรับสินบนและการตอตนการทุจริต
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี เปนไปดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได ปลอดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
4. เนื่องจากมีการระบาดของ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา เราตองประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
เกี่ยวกับโรค และออกหนวยตรวจคัดกรองที่จุดผอนปรนชองอานมา ตําบลโซง ขอใหออกปฏิบัติงานตาม
แผนที่กลุมงานควบคุมโรคแจง อําเภอที่มีดานชายแดนถาวรและชั่วคราวขอใหตรวจคัดกรองอยางเขมงวด
5. ประชาสัมพันธ หามการโพสต แชร ขาวตาง ๆ ที่ไมไดรับการตรวจสอบขอเท็จจริงบนโลกออนไลนเกี่ยวกับ
การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
6. ฝุนละอองขนาดจิ๋ว P.M 2.5 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 มีการรณรงคลดฝุนละอองขนาดจิ๋ว P.M 2.5 มี
การกําจัดฝุนละออง ฉีดน้ําลางถนน และประชาสัมพันธรณรงคไมใหชาวบานเผาเศษขยะตาง ๆ เศษใบไม
ตาง ๆ ใหทําเปนปุยได เพื่อลดฝุนละออง ณ ที่วาการอําเภอน้ํายืน ซึ่งอําเภอน้ํายืน ติดเปนอันดับที่ 2 ของ
จังหวัดอุบลฯ ที่มีฝุนละออง ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
7. ไฟปา ขอใหทุก รพ.สต.ทุกแหง ของใหระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยดวย
8. การปฏิบัติงานของ รพ.สต.มีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนระเบียบเรียบรอย และแลดูสวยงาม นาอยูนา
ทํางาน ธงชาติ ขอใหดูสงา สวยงามอยูเสมอ
9. ถามีพระบรมฉายาลักษณ ขอใหประดับใหสมพระเกียรติ
10. รพ.สต.ติดดาว ป 2563 รพ.สต.คอ เตรียมรับการประเมิน วันที่ 21 ก.พ. 2563 นัดทีม อสม.ประชุม
และทําความสะอาด และขอความรวมมือจาก รพ.สต.โซนโดมประดิษฐทุกแหงชวยในการเตรียมรับการ
ประเมินดังกลาวดวย ฝากให รพ.สต.คอ วางแผนในการดําเนินงานตอไป –งบคาเสื่อมของ รพ.สต.คอ ก็
ขอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จทันตามกําหนดดวย
11. รพ.สต.ปลาขาว,ยางใหญ,บุเปอย เตรียมรับการประเมิน รพ.สต.รอบที่ 2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากฝายตาง ๆ
4.1 กลุมงานบริหาร
1. งานพิธีสักการะศาลหลักเมืองอําเภอน้ํายืน ระหวางวันที่ 16-20 มีนาคม 2563
- วันที่ 16 มีนาคม 2563 พิธีเปดงาน
- วันที่ 18 มีนาคม 2563 งานพาแลง
2. วันที่ 19 ก.พ. 2563 มีการแขงขันกีฬาน้ํายืนสัมพันธ ป 2563 มีขบวนพาเหรด การแขงขันกรีฑา และมี
งานเลี้ยง sport night ณ โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย

1. นายอําเภอน้ํายืน เปนหวงเรื่องฝุนละออง P.M 2.5 และไดเชิญตัวแทน โรงโม,โรงแปง เขารวมประชุม เพื่อ
หาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน
2. สภ.น้ํายืน จะกวดขันเขมงวดการจราจร รถมีควันสีดํา การจอดรถขางถนน
3. กํานัน/ผูใหญบาน จัดกิจกรรมรับประทานอาหารเย็นรวมกันสัญจรทุกวันพุธ
4. หามเผาขยะ เผาปา ทองถิ่นอําเภอเปนผูรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ เจรจากับประชาชนใหเขาใจ
5. การเกิดอัคคีภัย ไฟไหมบานประชาชน ม.7 บานคอ ตําบลโดมประดิษฐ ขอใหระมัดระวังดวย
6. การโยกยาย รอบ 1 ส.ค. 2563 ถาบุคลากรมีความประสงคขอยายขามจังหวัด แจงยายในระบบออนไลน
7. การทําลายเอกสารราชการ ยกเวนเอกสารการเงิน วาระการประชุม สงภายในสิ้นเดือน ก.พ. 2563
8. การตรวจสอบภายใน คปสอ.น้ํายืน นัดตรวจสอบที่ รพ.สต.ใด รพ.สต.หนึ่ง ของแตละโซน
รพ.สต.กุดเชียงมุน เปนตัวแทนในการรับการตรวจสอบภายในจาก สสจ.อุบลฯ วันที่ 2 เม.ย. 2563
9. เอกสาร กบข.ของขาราชการ รับมาแลว ติดตอขอรับไดที่งานบริหาร
10. การอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน ผอ.รพ.สต.สมัครไปอบรมได
11. ศูนยการแวนไทย “แวนตาเอื้ออาทร” กลุมเปาหมายหมูบานละ 50 คน ราคา 150 บาท
12. การประชุมวางแผนการเกษียณอายุราชการ อําเภอน้ํายืน คุณรัตติกร อนันตรัตน ขอทราบรายละเอียด
ไดที่งานบริหาร
13. การจองโรงแรมที่พัก สําหรับการไปประชุม สัมมนา อบรมตาง ๆ ขอใหประสานจองโดยตรง เพื่อจะไดนํา
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองในการเบิกจายเงินตอไป
14. การปลูกจิตสํานึก การตอตานการทุจริตและมีผลประโยชนทับซอน ๗ กรณี คือ
๑. การแสวงหาประโยชนจากทางราชการที่มิชอบ
๒. การรับผลประโยชนจากทางราชการที่มิชอบ
๓. การใชอิทธิพลเรียกผลประโยชน
๔. การใชทรัพยสินของทางราชการ
๕. การใชขอมูลลับของทางราชการ
๖. การรับทํางานนอกองคกร
๗. การทํางานหลังออกจากตําแหนง
๑๕. มอบการเงิน สสอ. ในการตรวจสอบการจัดทํารายงาน GL ใหถูกตองครบถวน กอนสงขึ้นเว็ป
๑๖. การจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง แผนการเงินการคลัง มอบให การเงิน และ ผูรับผิดชอบงานการเงิน รพ.สต.
ดําเนินการในชวงตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปดประชุม เวลา 14.49 น.

ลงชื่อ
ผูจดบันทึกการประชุม ลงชื่อ
ผูตรวจบันทึกการประชุม
(น.ส.อุไรลักษ นามปญญา)
(น.ส.นภาพร หวงสุขสกุล)
พนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

มาตรการปองกันการรับสินบนและการตอตนการทุจริต

เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี เปนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได ปลอดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
น้ํายืน จึงกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง งดการรับ การเรียกรอง หรือการให ของขวัญ ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด ยกเวนกรณีจําเปนตองไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ และสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดเทานั้น
๒. เพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัตินโยบายอยางเครงครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีสวนรวมที่
จะรับผิดชอบ ในการปองกันและตอตานการรับสินบน มาตรการ
๒.๑. ประกาศเจตจํานงในการบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดีโดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ
๒.๒ กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ให ค รอบคลุ ม ถึ ง การประพฤติ ต นเป น
แบบอยางที่ดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนแลขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อปองกันการรับ ใหสินบน หรือ
ผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๓. กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหนาที่ของพนักงานทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง – การ งดรับ
ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม - การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตทุก
รูปแบบ - การรวมสอดสองดูแล และรายงานการรับ ใหสินบนหรือประโยชนอื่นใด รวมถึงการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชา - การใหความรวมมือ ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
๒.๔. ส งเสริ มวั ฒ นธรรมการตอตานการรับ การใหสิน บน หรือผลประโยชนอื่น ใด รวมถึง
ปองกัน การมีสวนรวมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๒.๕. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรู แกบุคลากร
เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ การใหสินบน หรือ
ผลประโยชนอื่นๆ
๒.6. กําหนดใหหนวยงาน (ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส) ใน
การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากร มี
ทัศนคติ คา นิ ยมในการปฏิ บัติงานอย างซื่อสัตยสุจ ริต และมุงผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนเผยแพรขอมูล ให
บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ
๒.๗. กําหนดใหบุคลากรทุกคนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน มีหนาที่สอดสอง และ
รวมกันปองกันการรับ การใหสินบน หรือผลประโยชนอื่นๆรวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม
ละเลย เพิกเฉยตอ การกระทําที่เขาขายดังกลาว
๒.๘. ดําเนิน การลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฏหมาย ตามความเหมาะสม ต อ
ผูบริหารหรือ บุคลากรซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดทุจริตอยางเด็ดขาด
๒.๙. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการรับ การให
สินบน หรือ ประโยชนอื่นใด ตอที่ประชุมคณะผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
เรื่อง แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
----------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชน ทับซอนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ น้ํายืน
เปนผูมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน
ดังนั้น เพื่อใหการนําแนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืนจึงกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากร ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป ขอ ๒ ในประกาศนี้
“ผลประโยชนทับซอน" หมายความวา ความทับซอนระหวางประโยชนสวนตนของเจาหนาที่ และผลประโยชนของ
ทางราชการ
“เจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลขุนยวม
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
ซึ่ง ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเจาหนาที่ซึ่งตนเองบังคับหรือกํากับดูแล
ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดย
เครงครัด
ขอ ๔ เจาหนาที่ตองไมอาศัยตําแหนงที่แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอื่น
ขอ ๕ เจาหนาที่ตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ ยอมรับ
ผลประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอื่น
ขอ ๖ เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการใหของขวัญของกํานัล หรือจายผลประโยชน
ทั้ง ที่ เป นตั วเงิ นและประโยชน รูป แบบอื่ น เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตํ าแหนง หรือความดี
ความชอบพิเศษ
ขอ ๗ เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตร หรือพวกพองใหไดรับการ
บรรจุแตงตั้งในตําแหนงใดๆ ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ขอ ๔ หามเจาหนาที่นําทรัพยใดๆ ของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น ขอ ๔
หามเจาหนาที่ใชเวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานราชการ

ขอ ๓๐ หามเจาหนาที่ใหขอมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
หรือครอบครัวหรือคนรูจัก
ขอ ๑๑ หามเจาหนาที่กระทําการใดๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดของผูใตบังคับบัญชา
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู ใดในแต ล ะโอกาสที่ มี มูล คา เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ให เจ าหนา ที่ ผูนั้ น รายงานผู บัง คับ บัญ ชา
ตามลําดับขั้น เพื่อทราบประกอบการพิจารณาวามีผลประโยชนทับซอนหรือไม
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เจาหนาที่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ทางวินัยแกเจาหนาที่ผูนั้นตามควรแกกรณี
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูบังคับบัญซาของเจาหนาที่ปลอยปละละเลย จนเปนเหตุใหเจาหนาที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหถือวาผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่มีสวนรวมรูเห็น หรือมีสวนรวมในการกระทํา
ดังกลาวดวยและใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดําเนินการทางวินัยแกผูบังคับบัญชานั้นดวย
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทํานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวของกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝน กฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชารายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ เพื่อแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 สําหรับหนวยงานใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วัน/เดือน/ป : 4 กุมภาพันธ 2563
หัวขอ
: หนวยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงานในการให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต แกเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม ขึ้นเผยแพร
ผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

(นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ผูอนุมัติรับรอง

(นายประจักษ สุพรหม)
ตําแหนง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

