
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทร 0 5449 7228  

ที ่ พย 0632/149 วันที ่  1 มีนาคม 2564  

เรื่อง   ขออนุมัติประชุมเพ่ือให้ความรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ 

           ทับซ้อน ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เรียน   สาธารณสุขอ าเภอปง 

ด้วย  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก าหนด
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้นการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) มีการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ นั้น 

  ในการนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จึงขออนุมัติประชุมเพ่ือให้
ความรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานประจ าปี                   
งบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปง   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ 

                                                                                                                                           

                                                              
                                         (นายวินัย  ก๋องแก้ว) 
                                                      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
    เรียน สาธารณสุขอ าเภอปง 
 -เพ่ือโปรดทราบ/พิจารณา                                      
 -เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

           
 (นายประสาท  กันชัย) 

     ผูช้่วยสาธารณสุขอ าเภอ (ด้านบริหาร) 
- ทราบ / อนุมัติ 

                                                                               
                    (นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา) 

                                           สาธารณสุขอ าเภอปง 
            

 

      
 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 56140 โทร 0 5449 7228 

ที ่ พย 0832/ว150 วันที ่  1 มีนาคม 2565  

เรื่อง   ขอเชิญประชุม เพ่ือให้ความรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ 
           ทับซ้อน ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เรียน   คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 

ด้วย  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก าหนด
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้นการบริหารงานที่โป ร่งใส 
ตรวจสอบได้  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) มีการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ นั้น 

  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จึงขอเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ เข้า
ร่วมประชุม วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                       
 
                                             (นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา) 
                                               สาธารณสุขอ าเภอปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
ที่  8/๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

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

 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ประเด็นค าถาม EB๑๙ "หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังต่อไปนี้ 

1.นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอปง ประธานกรรมการ 
2.นายประสาท  กันชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธานกรรมการ 
3.นายนพดล ทิวิศิริ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
4.นายยรรยง  เกิดแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
5.นางนุชจิรา  บัวเขียว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอวุโส กรรมการ 
6.ว่าที่ ร.ต.เจตด ารง ศรีสมบัติ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
7.นางสาวสุวณีย์  ใจวงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
8.นางสมพร  ตาจุมป ู ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
9.นายมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
10.นายจักรพงษ์ วิวัฒน์วิทยา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กรรมการ 
11.นายภานุสิทธิ์  จางศิริกูล 
12.นายวีระชัย  ค ามา 
13.นายรุ่งโรจน์  พันธ์ด ี
14.นายชิติพัทธ์  มาฟู  
15.นางชนนพร  คนงาน 
16.นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอวุโส 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 บทบาทหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 ๒. จัดท ากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



/๓. จัดกิจกรรมอบรม 
 
 
  
 
๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” แก่บุคลากรในสังกัด 
  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                                                       
                                             (นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา) 
                                               สาธารณสุขอ าเภอปง 


