
รายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

--------------------------------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม  

1. นายไพทูร  ศิลปศร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ประธาน 
๒. นายสมบัติ  ทองเจิม  ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ       รองประธาน 
๓. นายสุรพล  นวลพลอย  ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง      คณะท ำงำน 
๔. นายประเสริฐ  หว่างจิตร ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย       คณะท ำงำน 
๕. นางส ารวย  กลีบสุวรรณ์ ผอ.สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ      คณะท ำงำน 
๖. นางสาวสราลี  ทองมา  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก      คณะท ำงำน 
๗. นางกัญญาภัทร  เขียวชอุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านเขากล้ิง       คณะท ำงำน 
๘. นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์  ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง       คณะท ำงำน 
๙. นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ  ผอ.รพ.สต.สองพี่น้อง       คณะท ำงำน 
๑๐. นายบุญธรรม  กล่ินสน ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง       คณะท ำงำนและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสุภาวดี วาระดี    นักวิชาการสาธารณสุข                     
๒. นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์  เจ้าพนักงานธุรการ                         

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  
ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ (นายไพทูร  ศิลปศร  ประธานคณะท างาน)  
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ITA ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 มี 26 EB เหมือนปีท่ีผ่านมา  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  เรียนเชิญผู้เข้าร่วม

ประชุม พิจารณาตรวจสอบวาระการประชุม ว่ามีแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๒ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อการพิจารณา  นายไพทูร ศิลปศร ประธานท่ีประชุม แจ้งพิจารณาดังนี้  
เรื่องท่ี ๑. แจ้งเรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการ

ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด 
เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ  (๒) 
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  (๓) มาตรการการจัดท าโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา และ (๔ ) มาตรการการจัดหาพั สดุ  การจัดซื้ อ จัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ให้
หน่วยงานทุกระดับในสังกัดด าเนินการขับเคล่ือนตามประกาศมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก 
๔ เรื่องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน 
ประเด็นการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ขอให้อยู่เวรรักษาพยาบาลจริงและ
เป็นไปตามแผนเงินบ ารุง ผอ.ดูสภาพคล่องของเงินบ ารุงด้วย  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขอให้
ด าเนินการตามระเบียบฯ ให้ท าบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.ข้อ ๑๖ ให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อน ด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ ทุกครั้ง  ขอให้ทุกรพ.สต.ได้
ด าเนินการตามประกาศมาตรการของ สสอ. และรายงานให้ สสอ.ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบปฏิบัติ 
เรื่องท่ี ๒.  การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด แนวทาง
ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the tread Way Commission)  
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ ความเส่ียง
หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงาน  เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณา
วิเคราะห์ความเส่ียงตามแนวทางนี้    

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงครั้งนี้  
๑.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒.เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิด

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้    

๔.เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้ท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  
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 ประเด็นความเส่ียงต่อการต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
ก็จะมีประเด็นท่ีสอดคล้องกับมาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง ดังนี้  

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามสิทธิและต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉ.๕ เบิกเงิน

เกินจริง 
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามการอยู่ปฏิบัติงานจริง และมีการแลกเปล่ียนเวรไม่มี

เอกสารก ากับ 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง  ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไป

ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายตามระยะเวลาท่ีอยู่ปฏิบัติงานจริง ก าชับ ผู้ตรวจเวรตรวจจริง 
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

๒. การละท้ิงหรือเบียดบังเวลาราชการ 
- เจ้าหน้าท่ีบางคน มาปฏิบัติราชการสายกลับเร็ว หรือขาดราชการ โดยไม่มีการ
แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งลา 
- เจ้าหน้าท่ีบางคน ใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจอื่น 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง ปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการ

อยู่ในระเบียบวินัยฯ  
๓. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 
-มีการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายในการจัดโครงการต่างๆไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
-การจัดท าหลักการยืมเงินส่งคืนเงินยืม ไม่ถูกต้อง 
-จัดประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ/และกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม

โครงการฯ 
-มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการท่ีเกินจริงและบางรายเดินทางไปราชการไม่

เป็นไปตามการขอเบิกจ่าย 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง สร้างแนวทาง/ขั้นตอนใน

การเบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ท้ังอ าเภอ 
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่ายานพาหนะเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

๑. การใช้รถราชการ ในกิจธุระส่วนตัว 
-ยังมีการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัวบางครั้ง 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง ไม่น ารถราชการไปใช้ในกิจ

ธุระส่วนตัว ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  
๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   
-มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยังมีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติและพวกพ้อง 
-มีการจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามรายการและขอบเขตคุณลักษณะท่ีก าหนด 
-มีการรับสินบนและของรางวัล 
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แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง ให้บุคลากรได้ศึกษา พ.ร.บ. 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน 
และไม่เรียกรับเปอร์เซ็นต์หรือสินบน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทุกรพ.สต.วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดประเด็น
ความเส่ียงแต่ละประเด็น  และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเส่ียงนั้นและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นคู่มือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

เรื่องท่ี ๓ สสอ.แก่งกระจานได้จัดท าคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
รพ.แก่งกระจาน สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ  
การนัดประชุมครั้งต่อไป  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
คณะกรรมการฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสงสัย เพิ่มเติมหรือไม 
ถ้าไม่มีขออนุญาต ปิดประชุม 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
                                                      
        

(ลงช่ือ)........................................................... 
(นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์ 
   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

 
(ลงช่ือ)........................................................... 

   (นายบุญธรรม  กล่ินสน) 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................... 
     (นายไพทูร  ศิลปศร) 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/ คณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันท่ี.......................................................................... 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปืนแตก อ าเภอแก่งกระจาน  จ านวน ........คน 

 
ท่ี ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ สรุปประเด็นส าคัญการประชุม/อบรม/นิเทศ 
๑ นายไพทูร  ศิลปศร    
๒ นายสมบัติ  ทองเจิม       
๓ นายประเสริฐ  หว่างจิตร   
๔ นายพัฒนพงศ์  นกเอี้ยงทอง    
๕ นางสาวสราลี  ทองมา   
๖ นางกัญญาภัทร  เขียวชอุ่ม       
๗ นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์   
๘ นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ    
๙ นายบุญธรรม  กล่ินสน     

๑๐ นางสาวสุภาวดี  วาระดี   
๑๑ นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์   
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ประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
ณ ส านักงานสาธารสุขอ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ ๑.รายงานการประชุมคณะท างานรายงานวเิคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานบันทึกการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารท่ีแนบมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 
 

          (นายไพทูร   ศิลปศร) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วันท่ี.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

                      ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

               (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
        วันท่ี.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๙๐   วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
เร่ือง    ส่งรายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งท่ี ๒ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
(EB ๒๐)  นั้น คณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๑ 
และได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ความเ สี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังก ัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางป้องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งรายงานการประชุมคณะท างานรายงาน
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่
ในเว็ปไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 

 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๗๓  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
เร่ือง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ..................................................................... 
 
 ตาม แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
(EB ๒๐)  นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเชิญคณะคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าร่วมประชุม ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ภ  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงขอเชิญบุคลากรท่ีมีค าส่ังแต่งต้ัง เข้าประชุม 
ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 


