
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /42                                วันที่   2 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  การก้าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

  1. ต้นเรื่อง  
   ตามที่ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด้าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น 
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ 
ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ 
ปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการท้างานในหน่วยงาน โดยใน EB ๒๑ 
ก้าหนดให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยก้าหนดมาตรการ กลไก หรือการ 
วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

    2. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ  
   เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรมีการก้าหนดกรอบแนว 
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท้าคู่มือของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี   
   ๑. ลงนามในประกาศก้าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนิคม
น ้าอูน    
   ๒. ลงนามในหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด  
   ๓. อนุญาตให้น้าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
                     
           ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 

-  อนุมัติ        
     
 

      
         ( นางสาวณัฐพร  สุปนิ ) 

                                       นายแพทย์ช้านาญการ รักษาการในต้าแหน่ง 
                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
ที่   17  /  2565 

เรื่อง    ก้าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

---------------------------------------------------------- 
    เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในโรงพยาบาลนิคม
น ้าอูนและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน         
จึงก้าหนดก้าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานดังนี   
   ๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่าง 
เคร่งครัด   
   ๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตส้านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ   
   ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
   ๔. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือการใดๆ อันมิชอบต่อ หน้าที่
และกฎหมาย  
   ๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท้าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ 
ผลประโยชน์ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
   ๗. ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก  
   ๘. วางตัวเป็นกลางในการด้าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  
   ๙. ให้ทุกกลุ่มงานจัดท้าผังการด้าเนินงาน ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ในการด้าเนินงานภาครัฐ  
    ๑๐. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก้ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ 
ต่างๆ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั นทันที        

   ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
     
 

      
         ( นางสาวณัฐพร  สุปนิ ) 

                                       นายแพทย์ช้านาญการ รักษาการในต้าแหน่ง 
                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 



 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /ว 15                               วันที่   2 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  หนังสือแจ้งเวียนการปรับปรุงขั นตอน/กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

  ด้วย โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ได้ด้าเนินการจัดท้ากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานใน
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้น
ไป รายละเอียดตามทีส่่งมาพร้อมนี  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ 
  

    -  อนุมัติ        
     
 

      
         ( นางสาวณัฐพร  สุปนิ ) 

                                       นายแพทย์ช้านาญการ รักษาการในต้าแหน่ง 
                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......2 ธันวาคม 2564..............................................................................................  

หัวข้อ: .......การก้าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.................................. 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....การก้าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2564.......       วันท่ี...2....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ....) 

ต้าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2564.......       

                   
  

 




