
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม   อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 34330 
ที ่อบ 2532/204                     วันที ่   23  มีนำคม  ๒๕65  
เรื่อง    ขออนุญำตเผยแพร่แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและ ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ตำมนโยบำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ทั้งนี้ เกณฑ์กำร ประเมินฯ ได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงำน นั้น  

ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมจึงขออนุญำตน ำแนวทำง ปฏิบัติเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมจังหวัด อุบลรำชธำนี   มำ
เป็นแนวทำงกำรถือปฏิบัติในหน่วยงำนและหน่วยงำนในสังกัด และขออนุญำตเผยแพร่ลงบน  เว็บไซต์ของ
หน่วยงำน รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้             

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 

  
        
 
(นำยกิตติธเนศ  นิธิวรเสฏฐ์) 

                     ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 
 

อนุญาต 
 
          
 
                (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ทีอ่บ ๒๕๓๒ /๒๐๕                   วันที ่23 มีนำคม ๒๕65 
เรื่อง มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง        

และผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
       เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
ของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนของรัฐ ที่ก ำหนดให้  ส่วนรำชกำร 
มีและแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนอ
งำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อภำครัฐ นั้น 
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม ได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
ได้ถือปฏิบัติและขออนุญำตเผยแพร่เว็ปไซด์ส ำนักงำน ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 
(นำยกิตติธเนศ  นิธิวรเสฏฐ์) 

                     ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 

                                                                        ทรำบ                                                                    

  
 

                                                               ( นำยสมบัติ   มูลศรี )   

สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

 
 
 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
วัน/เดือน/ปี :   23  มีนำคม  ๒๕65 
หัวข้อ : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดข้อมูล  :  

           1.แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ. ศ. ๒๕๖๕ 
                2.แนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ. ศ. 
256๕ 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................... .............. 
                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
           (  นำยกิตติธเนศ  นิธิวรเสฏฐ์  )                                    ( นำยวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม                ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
         วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๕                      วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๕  
 

 

 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี                              

ที ่  อบ 2532/206 วันที ่23  มีนำคม  ๒๕65 

เรื่อง    แจ้งแนวกำรปฏิบัติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
ตำลสุม 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพทุกแห่ง/หัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 

ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรม และควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ตำมนโยบำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ทั้งนี้ เกณฑ์กำร ประเมินฯ ได้
ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงำน นั้น  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมจึงขอส่งแนวกำรปฏิบัติปฏิบัติเพ่ือปกป้อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมเพ่ือเป็นแนวทำงถือปฏิบัติอย่ำง เคร่งครัด
ต่อไป จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำลงนำม 

 

 
 

 (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
   สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 


