
                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  อ ำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
ที่  ชย 1432 /…...29..………        วันที่   2 เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2565 
เรื่อง     ขอเชิญคณะกรรกำรประชุมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2565  
…........................................................………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   คณะกรรกำร ITA ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 

             เรื่องเดิม 

ตำมค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ที่ 264 /2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมำณ 2565      
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

ข้อเท็จจริง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนคีวำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยให้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุก
แห่ง เป็นหน่วยงำนที่จะต้องมีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity &Transparency Assessment) ตำมภำรกิจหลักของกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
เพ่ือพิจำรณำและเห็นสมควรให้ด ำเนินกิจกรรม โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตำมกิจกรรม MOIT 18 ได้แก่ หน่วยงำนมีกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ ำปีของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญ
คณะกรรมกำรประชุมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2565 วันที่ 2 เดือน  
กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2565 เวลำ 14.00 น. ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ. 

                                                      
 

 
 
 

 
 
 

 

 
(นำยพุทธชัย  มำลัย) 

สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
 



 

 

 

 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 

ที่  17/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                                         ....................................................................     

   
ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ให้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  
ประเด็นกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 
แนวทำง ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3) เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชมุพล  ตอบสนองนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข และเป็นไปอย่ำงมี
คุณภำพ มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน ประกอบด้วย 

 ๑.  นำยพุทธชัย  มำลัย  สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล    ประธำน 
๒.  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ         รองประธำน 
๓.  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล     คณะท ำงำน 
4.  นำงโสภำพร ค ำบุญเรือง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
5.  น.ส.กำนต์พิชชำ จิตเมตตำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน   เลขำนุกำร 
6.  น.ส.นพมำศ แสดงคุณ  พนักงำนธุรกำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ                  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร
เสริมสร้ำง คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำล ในสถำนบริกำรในสังกัด  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นไปตำม แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร
เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ให้ประสบ
ผลส ำเร็จตำมควำมประสงค์ของกระทรวงสำธำรณสุขและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ให้
รำยงำนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ทรำบทันที  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  2  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต ิ

 
(นำยพุทธชัย  มำลัย) 

สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 


