
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   โทร.๐ ๕๔718193         
ที ่ นน.๐๐4๒/101                                วันที ่  25   มีนาคม   ๒๕๖5                  . 
เรื่อง   รายงานการรจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด     

เรียน   สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

  1.ต้นเรื่อง  
  ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 -2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้งหมด และกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( ITA)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข้ อ ค ำ ถ า ม ต า ม แ บ บ ส ำ ร ว จ ห ลั ก ฐ า น 
เชิงประจักษ ์(MOIT19)  

2.ข้อเท็จจริง 
             เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด (MOIT19) การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ในส่วน (MOIT19)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงานโดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
           หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ มีรายละเอียดดังนี้ 
                     1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 

           2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

           3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 
/4. ผู้บังคับบัญชา… 
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           4. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และรายงานการกำกับติดตามไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านหลักฐาน 
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
2. แนวการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความเป็นรูปธรรม 
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 

3.ข้อพิจารณา  
           กลุ่มบริหารงานทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเห็น

ว่าเพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 4.ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้  

           ๑. ลงนามในประกาศสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านฯ  
           ๒. ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

๓. อนุญาตให้นําประกาศและคู่มือฯเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
    จังหวัดน่าน 
      

            

                                 
      (นายทศพร  ปริกเพ็ชร)                                               

                                                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

 
                                         เห็นชอบ/ดำเนินการ 
                                         แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกสถานบริการทราบ 

                                                           
 
                                                  (นายชุมพล  สุทธิ) 
                                             สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2564  

สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน…กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป…………………………………………………. 
ชื่อหน่วยงาน: …สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน……………………………… 
วัน/เดือน/ปี:  ……25……มีนาคม…พ.ศ.๒๕๖5……………………………………… 
หัวข้อ:   MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนรายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป 
หรือเอกสารแนบ) 
           - บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
           - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: …… www.sasuksa.com ………………… 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                
                (นายทศพร  ปริกเพ็ชร)                                                   (นายเกษตร  ปะท)ิ 
      ตำแหน่ง..นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา  (หัวหน้า) 
     วันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565                            วันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565                         
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                            
(นายทศพร  ปริกเพ็ชร) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      
  วันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565                          

 
              

 
 



 
  
 

            
           ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน จึงกําหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบน 
ทุกรูปแบบ 

๓. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของตรวจสอบได้ 
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชนส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือ 

การใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย 
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไมล่ะเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยว

การเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมื่อจะใช้เงินและหรือทรัพย์สินของทางราชการจะต้องใช้อย่างประหยัด 

โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 
7. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ 
8. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม กํากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ ต่างๆ  

ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที 

   ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
(นายชุมพล  สุทธิ) 

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 


