
 

 
รายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพต าบลหนองปืนแตก อ าเภอแก่งกระจาน 

--------------------------------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม  
               ๑. นายไพทูร  ศิลปะศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธาน 
               ๒. นายสมบัติ  ทองเจิม ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ                    รองประธาน 
               ๓. นายประเสริฐ  หว่างจิตร ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย                คณะท ำงำน 
               ๔. นายพัฒนพงค์  นกเอ้ียงทอง ผอ. สอ.น. เฉลิมพระเกียรติฯ            คณะท ำงำน 
               ๕. นางสาวสราล ี  ทองมา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก           คณะท ำงำน 
               ๖. นางกัญญาภัทร  เขียวชอุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง                  คณะท ำงำน 
               ๗ นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์  ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง                      คณะท ำงำน 
     ๘. นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ ผอ.รพ.สต.สองพ่ีน้อง                     คณะท ำงำน 
               ๙. นายบุญธรรม  กลิ่นสน ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง                 คณะท ำงำนและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม     
           ๑. นายสุรพล       นวลพลอย            ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง            ติดราชการ 
           ๒. นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง           เจ้าพนักงานธุรการและบัญชี             ลา 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
           ๑. นางสาวสุภาวดี วาระดี                  นักวิชาการสาธารณสุข                     
           ๒. นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน ์      เจ้าพนักงานธุรการ                         
 เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
           ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายไพทูร    ศิลปศร ประธานคณะกรรมการ)  
    แจ้งเรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๔๔ ไตร
มาสที่ ๑ ของสสอ.แก่งกระจาน ไม่มีคะแนน เกิดความผิดพลาดบางประการในการท าแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
มาธารณะ เนื่องจากหน่วยงานเราไม่มีผู้เข้ารับการอบรม และไม่มีเว็ปไซต์เผยแพร่ ซึ่งเป็นการบังคับให้เผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์ จึงขออนุญาต ผอ.รพ.แก่งกระจาน ในการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ รวมถึงของรพ.สต.ด้วยในส่วนที่ต้อง
เผยแพร่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็จะน าเผยแพร่เช่นกัน ทุกรพ.สต.
สามารถเข้าไปตรวจสอบและศึกษาดูได้ครับ  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณา
ตรวจสอบวาระการประชุม ว่ามีแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

               มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
   -ไม่มี- 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือการพิจารณา  นายไพทูร ศิลปศร ประธานที่ประชุม แจ้งพิจารณาดังนี้  
   เรื่องที ่๑. แจ้งเรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ มาตรการ คือ (๑) 
มาตรการการใช้รถราชการ  (๒) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  (๓) มาตรการการจัดท าโครงการ การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ทั้งนี ้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้ท าหนังสือสั่งการลงมา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย ผู้บริหาร
ขอให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อนตามประกาศมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ๔ เรื่องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดท าแนวทาง/Flow Chart ควบคุมก ากับ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน 
เอกสารได้ส าเนาส่งให้แล้ว ขอฝากประเด็นเรื่องของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ขอให้อยู่เวร
รักษาพยาบาลจริงและเบิกจ่ายตามอยู่จริง โดยเฉพาะ รพ.สต.ที่ตั้งอยู่ติดถนน เป็นที่สังเกตได้ง่าย มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตได้ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขอให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ให้ท าบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.ข้อ ๑๖ ให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อน ด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ ทุกครั้ง 
 ขอให้ทุกรพ.สต.ได้ด าเนินการตามาตรการ และรายงานให้สสอ.ทราบต่อไป 
  มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบปฏิบัติ 

เรื่องท่ี ๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด แนวทางด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน  COSO  (The Committee  of  sponsoring  Organizations  of  the  tread  Way  
Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ ความเสี่ยงหมายถึง  
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน
ร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้    

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้  
๑.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒.เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้    
๔.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  
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 ประเด็นความเสี่ยงต่อการต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ก็จะมีประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ 
เรื่อง ดังนี ้ 
๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ เจ้าหน้าที่รพ.สต. 

-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามสิทธิและต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉ. ๕ เบิกเงินเกินจริง 
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามการอยู่ปฏิบัติงานจริง และมีการแลกเปลี่ยนเวรไม่มีเอกสารก ากับ 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง  ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบฯ เบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติงานจริง ก าชับ ผู้ตรวจเวรตรวจจริง พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
๒. การละทิ้งหรือเบียดบังเวลาราชการ 
- เจ้าหน้าทีบ่างคน มาปฏิบัติราชการสายกลับเร็ว หรือขาดราชการ โดยไม่มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งลา 
- เจ้าหน้าที่บางคน ใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจอ่ืน 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการอยู่ในระเบียบวินัยฯ  
๓. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 
- มีการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายในการจัดโครงการต่างๆไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
- การจัดท าหลักการยืมเงินส่งคืนเงินยืม ไม่ถูกต้อง 
- จัดประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ/และกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามโครงการฯ 
- มีการเบิกจ่ายคา่เดินทางไปราชการที่เกินจริงและบางรายเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามการขอเบิกจ่าย 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง สร้างแนวทาง/ขั้นตอนในการเบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม/
ประชุม ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งอ าเภอ  
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่ายานพาหนะเป็นไปตามระเบียบฯ 
๔. การใช้รถราชการ ในกิจธุระส่วนตัว 

-ยังมีการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัวบางครั้ง 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ไมน่ ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว  
ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   
- มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยังมีการเอ้ือประโยชน์ต่อญาติและพวกพ้อง 
- มีการจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามรายการและขอบเขตคุณลักษณะที่ก าหนด 
- มีการรับสินบนและของรางวัล 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ให้บุคลากรได้ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน และไม่เรียกรับเปอร์เซ็นต์หรือสินบน 
  มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทุกรพ.สต.วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่ละ
ประเด็น  และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้นและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นคู่มือถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
        เรื่องท่ี ๓ สสอ.แก่งกระจานได้จัดท าคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในเว็ปไซต์ รพ.แก่งกระจาน สามารถ
เข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ 
     มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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      เรื่องท่ี ๔ แจ้งการจัดประชุม/อบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โดยร่วมกับ สสอ.หนองหญ้าปล้อง     ขอเซิญ 
บุคลากรเข้าร่วม โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
      การนดัประชุมครั้งต่อไป  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
       คณะกรรมการฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสงสัย เพิ่มเติมหรือไม 
       ถ้าไม่มีขออนุญาต ปิดประชุม 
           มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
                                                             
                                                               นางสาวศุภณัฏฐ์     โสภณจิรโรจน ์
                                                                ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์ 

     ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
                                                               นายบุญธรรม    กลิ่นสน 
                                                               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

     ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                 นายไพทูร    ศิลปศร 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
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ประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปืนแตก อ าเภอแก่งกระจาน 
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ประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจกก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงาน 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อกลุ่มงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ ๑.รายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายงาน
บันทึกการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
เอกสารที่แนบมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหต ุ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

          (นายไพทูร      ศิลปศร) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วันที่.๒๒...เดือน พฤษภาคม..พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                     (นายสุขประเสริฐ     ทับสี) 
                 ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
             วันที่...๒๒..เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่.๒๒.เดือน.พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๑๗๘           วันที่  ๒๐  มีนาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๑ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

                ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB ๒๐)  นั้น 
คณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ และได้จัดท ารายงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทาง
ป้องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งรายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองปืนแตก ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รกัษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๑๔๙    วันที่   ๘  มีนาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ..................................................................... 

  ตาม แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB ๒๐)  นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเชิญคณะคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองปืนแตก อ าเภอแก่งกระจาน  
  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงขอเชิญบุคลากรที่มีค าสั่งแต่งตั้ง เข้าประชุม 
ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 


