
 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 
ที่ ๑ / 256๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
….......................................................................................  

     

 ตามท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับ ติดตามการบริหารงาน
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัด ดังนี้ 

 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑   นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา  สาธารณสุขอ าเภอปง                  ประธานกรรมการ 
๑.๒   นายยรรยง  เกิดแก้ว     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปงฝ่ายกิจการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
๑.๓   นายนพดล  ทิวาศิริ       ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปงฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการ 
๑.๔   นายวินัย  ก๋องแก้ว        ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปงฝ่ายกิจการพิเศษ   กรรมการ 
1.5   นายประสาท  กันชัย     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปงฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 
             

 โดยมีหน้ำที่ดังนี้   
๑. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
๒. ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

 
 ๒.  คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

    ๑.  นายจีรศักดิ์   แก้วค าปา  สาธารณสุขอ าเภอปง    ประธานกรรมการ   
   2.  นายนพดล  ทิวาศิริ   ผอ.รพ.สต.ฝายแก้ว กรรมการ        
   3.  นางนุชจิรา  บัวเขียว   ผอ.รพ.สต.ร้องเอ่ียน กรรมการ      
   4.  นางสาวสุวนีย์  ใจวงค์  ผอ.รพ.สต.ออย   กรรมการ   
   5.  ว่าที่ รต.เจตน์ด ารงค์ ศรีสมบัติ  ผอ.รพ.สต.ควร     กรรมการ       
   6.  นายมงคลสวัสดิ์  แสงคีรีเขต     ผอ.รพ.สต.สบขาม กรรมการ    
   7.  นายรุ่งโรจน์  พันธ์ดี   ผอ.รพ.สต.หนองบัว        กรรมการ        
   8. นายวีระชัย  ค ามา   ผอ.รพ.สต.บ้านเลี้ยว กรรมการ     
   9. นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกุล        ผอ.รพ.สต.งิม  กรรมการ 
 

       ….//....  10. นายยรรยง  เกิดแก้ว..... 



 ๒ 
  10. นายยรรยง  เกิดแก้ว  ผอ.รพ.สต.ม่วง    กรรมการ 
  11. นางสมพร  ตาจุมปู   ผอ.รพ.สต.ขุนควร    กรรมการ 
  12. นายชิติพัทธ์   มาฟู   ผอ.รพ.สต.สันติสุข   กรรมการ  
  13. นายสมโรย  วิชัย   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ       
  14. นางชนนพร  คนงาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ      

       15. นายวินัย  ก๋องแก้ว   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
    16. นางพจนา  สนิท   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
    17. นางสาวกฤษณา  วุฒิไชยา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ     

  18. นายประสาท  กันชัย  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปง.       กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวเยาวลักษณ์   แสนวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 โดยมีหน้ำทีด่ังนี้ 

  ๑.  จัดวางระบบการป้องกันการทุจริตของบุคลากร และหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ผง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัด 
  2.  จัดท าแนวทางการบริหารงานที่โปร่งใสในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   2.1 การใช้รถส่วนกลางของทางราชการ  
   2.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่   
   2.3 การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
   2.4 การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัด  
  3. ด าเนินการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานจัดท าแนวทาง และตรวจสอบการบริหารงานที่
โปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัด
แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   

  ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                สั่ง  ณ  วันที่   ๔  มกราคม  พ.ศ.  256๔ 
 
                                         

                     
                                                                  (นายจีรศักดิ์ แก้วค าปา) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

     สาธารณสุขอ าเภอปง 
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แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค 

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

แบบฟอร  มกำรขอเผยแพร่ข ้อม  ลผ่ำนเว็บไซต ของหน่วยงำนในสังกัดส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
วัน/เดือน/ป ี   :  ๘  มกราคม  ๒๕๖๔ 
หัวข ้อ :   ชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           ชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 
หมายเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                           ผู้อน ุม ัติรับรอง 
                                                            

 
                     (นายประสาท กันชัย)                                     (นายจีรศักดิ์ แก้วค าปา) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

         วันที่ ๘  เด ือน มกราคม พ.ศ. 256๔                               สาธารณสุขอ าเภอปง               

                                                                                 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔ 
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายประสาท กันชัย) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                               วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔ 

 

 



 ๔ 
 


