
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร.๐54 76 1043 
ท่ี  นน.0932/25                                          วันท่ี  22 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4                  . 
เรื่อง   หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการและวางระบบ             
            เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน     

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

  1.ต้นเรื่อง  
  ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้งหมด และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์(EBIT) 24 ข้อ 

2.ข้อเท็จจริง 
             เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค( MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดที่  8 การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในส่วน  EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยการก าหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
โดยก าหนดให้หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยการก าหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
           หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ มีรายละเอียดดังนี้ 
                     1. มีลักษณะเป็นค าสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน หรือผู้บรหิาร
ที่ได้รับมอบหมาย 

           2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

           3. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 
/4. ผู้บังคับบญัชา… 
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           4. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และรายงานการก ากับติดตามไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านหลักฐาน 
1. บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 
2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความเป็นรูปธรรม 
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4. บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 

3.ข้อพิจารณา  
           กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็น

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรจัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
ของหน่วยงานในสงักัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 4.ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้  

           ๑. ลงนามในประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านฯ  
           ๒. ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

๓. อนุญาตให้น าประกาศและคู่มือฯเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง 

      
      

                                                
(นางจรรยา เช้ือหมอ)  

                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
      - ทราบ - 
 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
              



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
วัน/เดือน/ปี:  ……22  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4……………………………………… 
หัวข้อ:   EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการและวางระบบ             
                     เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
           - บันทึกข้อความรับทราบการก ากบัติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแนวการปฏิบัตเิพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรปูธรรมที่ชัดเจน 
           - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: ……www.ssobanluang.com………………… 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง  
 

                                                                                 
                 ( นางจรรยา เชื้อหมอ )                                                   ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
    วันที่  22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                วันที่  22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                                                      วันที่  22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ที่ นน 0932/24        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
     ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 
     จังหวัดน่าน นน ๕๕19๐ 

   22  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ                   จ านวน ๑ แผ่น  
                   ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ                จ านวน ๑ เล่ม  

            ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง และจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง มายังท่านเพื่อขอให้ท่านแจ้งให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของท่านทราบและถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ส ำ เ น ำ คู่ ฉ บั บ -  

 
ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๕/               ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง 
           ถนนน่าน – ทุ่งช้าง ต าบลผาสงิห ์
           อ าเภอเมืองน่าน นน ๕๕๐๐๐ 

                มกราคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ                   จ านวน ๑ แผ่น  
                   ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ                จ านวน ๑ เล่ม  

            ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงและจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

            ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง และจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง มายังท่านเพื่อขอให้ท่านแจ้งให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของท่านทราบและถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------------------- 

เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและเจา้หน้าทีใ่ห้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด 

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน การรับสินบน 
ทุกรูปแบบ 

๓. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีด่ว้ยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของตรวจสอบได้ 
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อ 

การใดๆ อันมิชอบต่อหนา้ที่และกฎหมาย 
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเขาข่ายความผิดเกี่ยว

การเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมื่อจะใช้เงินและหรือทรัพย์สินของทางราชการจะต้องใช้อย่างประหยัด 

โดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวมของทางราชการเป็นหลัก 
7. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ 
8. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพื่อมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ  

ให้รายงานตอ่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทันที 

   ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                               
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 
 


