
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ   ๕๖๑40                                       

ที ่  พย  0632/53 วันที ่  ๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔             
 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปง 
 

 ตำมที่มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.256๔ ในส่วนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้เตรียมด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเพ่ือ
รองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรระดับเขต ซึ่งใน EB ๑๙ หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน นั้น 

ดังนั้น งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  จึงขออนุมัติ จัดประชุมคณะกรรมกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ และขออนุมัติใช้ห้องประชุมของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 

       
                   
 
                                                           (นำยประสำท กันชัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 

- อนุมัติ 
 

                   
       (นายจีรศักดิ์ แก้วค าปา)    

            สาธารณสุขอ าเภอปง 
               

 
 
 
 
  
 

 
 



  
 
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ   ๕๖๑40                                        

ที ่  พย 0632/54                                วันที ่ ๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔            

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน  คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

  ตำมที่มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔ ในส่วนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้เตรียมด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร
เพ่ือรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรระดับเขต ซึ่งใน EB ๑๙ หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน นั้น 

  ดังนั้นจึงขอเชิญ คณะกรรมกำรฯ เข้ำร่วมประชุมในวันที่  ๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ ที่ห้อง
ประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง เวลำ 13.๐0 น. เป็นต้นไป เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน และจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  
        

 (นายจีรศักดิ์ แก้วค าปา) 
                                สาธารณสุขอ าเภอปง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ   ๕๖๑40                                        

ที ่  พย 0632/56                                วันที ่ 4  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔            

เรื่อง   พิจำรณำลงนำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpareccy 
Assessment :ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใส และ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ ITA ปี ๒๕๖๔ มีเกณฑ์ประเมินข้อหนึ่ง คือ EB๑๙ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น 
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง จึงได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ขึ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 
 

       

                    (นำยประสำท  กันชัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
                                                                                              ลงนามแล้ว 

 
                             
            
                                                                                        (นายจีรศักดิ์ แก้วค าปา) 

                                                   สาธารณสุขอ าเภอปง 
 
 
 

 
 



  
 
 

 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ

หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔  
---------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบส ารวจ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ประเด็นค าถาม EB๑๙ "หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

1. นำยประสำท  กันชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรสุขช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยยรรยง  เกิดแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำยวีระชยั  ค ำมำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๔.นำยมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.นำงสมพร  ตำจุมป ู ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.ว่ำที่ รต.เจตน์ด ำรงค์ ศรีสมบตัิ         ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
7. นำวสำวกฤษณำ  วฒุิไชยำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 บทบำทหน้ำที่ 
 ๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 ๒. จัดท ากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบท
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 ๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” แก่บุคลากรในสังกัด 
  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                            
    
                                                                                 (นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา) 
                                                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน   
                                                                                   สาธารณสุขอ าภอปง                     


