
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง    โทร.๐ ๕๔76 1043          
ท่ี  นน.0932/ 39                                         วันท่ี   19 กุมภาพันธ์   25๖4                      . 
เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน             

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

  ตามที่ สาธารณสุขอ าเภอบ้าน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว กลุ่มกฎหมาย ขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ในวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.0๐ น. - ๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เพื่อพิจารณาด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้  

          ๑. ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  

          ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
และก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

         จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสาร ดังนี้  
 1. อนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

  2. ลงนามหนังสือแจ้งประชุมคณะกรรมการตามค าสั่งสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ที่ 1 /2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 

3. อนุญาตให้น าเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

                                                
(นางจรรยา เช้ือหมอ)  

                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

 

  

 

 

 

 
                      



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  โทร.๐ ๕๔76 1043 
ท่ี  นน.0932/ 40                                        วันที่   19 กุมภาพันธ์   25๖4                      . 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน    

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
          ภาครัฐ (ITA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

  ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ไดม้ีค าสั่งที ่ 1/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จะด าเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน ในวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๙.0๐ น.            
- ๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและ
สถานที่ก าหนดไว้ในข้างต้น  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                                                                   

 
                                        ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
ช่ือกลุ่มงาน/ งานบรหิารทั่วไป…………………………………………………………………. 
ช่ือหน่วยงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง……………………………… 
วัน/เดือน/ปี:  ….22........กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4……………………………………… 
หัวข้อ:   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
           ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน 
           ๒. หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
           ๓. ใบลงทะเบียนประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน 
           ๔. บันทึกรายงานสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน 
           5. รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
           6. รูปภาพการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
           7. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนส านักงานสาธารณสุข   
               จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
Linkภายนอก: …… www.ssobanluang.com............... 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                 
                   ( นางจรรยา เช้ือหมอ )                                                   ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                              ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
    วันที่  22 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                   วันที่ 22  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                          
                                                                                                         

 
ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 

 
( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
                                                 วันที่  22 เดือน กุมภาพันธ์ พ 2564                                    

 
 
 



 
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

วันจันทร์ ท่ี 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4  
ณ ห้องประชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม  
1.นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  ประธาน 
2.นางจรรยา   เช้ือหมอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3.นายสมพิศ  วิชัยต๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
4.นางจิรานุช   ชนกนาถวด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.นางดาวรุ่ง   งามสม    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
6.นางสาวพิชญา        อายุยืน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
7.นางสาวทิพยรัตน์  กันทะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
8.นางศรินทร์ทิพย์     ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
9.นางสาวอักษราภัค   ค าเขียว  เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายจิระศักดิ์  ไชยเชิด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นางสาวแววดาว   มงคล     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
12. นายประสิทธ์ิ คนสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
13. นางริณนาร์   บุญทน    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

14. นางสาวพักตร์ทิวา คนสูง    นักวิชาการสาธารณสุข 
15. นางจิรพา         จันทร์ส าเร็จ   นักวิชาการสาธารณสุข 
16. นางวันเพ็ญ        วิสุทธิจินดา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
17. นางธันวา          ฑีฆาวงค์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18. นางปาริชาต      วิชัยต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
19 นางยุพิน   อายุยืน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
20.นางสมพร  สุขขา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
21.นางสุพรรณ์ จันทร์ผง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
22.นางแสงนาย ดอนดง  ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
23.นางนารีรัตน์ สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
24.นางอังคนา สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
25.นายวริทธ์ิธร อุนันตา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
26. นางพรพิมล       กุนาธิ  แม่บ้าน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
                   ๑.๑ ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ  
3 ป.1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  



(พ.ศ. 2560-2564)แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 ของหน่วยงานทั้งหมด และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) 24 ข้อ  

         ๑.๒ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ 335/๒๕๖3 ลงวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
-ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ  
- การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  ( คุณจรรยา เชื้อหมอ ) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน  
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สถานการณ์ หรือ 
การกระท าที่ บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก
จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม ปัจจัย ๓ ประการที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

• บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ  
• เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ  
• เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  
• การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  
• ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
• การรับผลประโยชน์โดยตรง  
• การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน  
• การน าทรัพยส์ินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
• การน าข้อมูลอันเป็นความลบัของหน่วยงานมาใช้ประโยชนส์่วนตัว  
• การท างานอีกแหง่หนึง่ ที่ขัดแย้งกบัแห่งเดิม  
• ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน  
• การปิดบังความผิด 

                โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการท าหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทบัซ้อน (Conflict of 
duty) ซึง่มี ๒ ประเภท  

      ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาท หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่ายงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ



ท างานบางอย่างที่คนอื่นๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

     ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาท หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการ ตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
ก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  

     มติท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

    ๕.๑ ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ก าหนดให้ส่งแบบประเมนิ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ (EBIT) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุขก าหนด รายไตรมาส  

     ๕.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเลือกด้านการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนก่อนด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

           - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ก าหนดให้มีการก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ 
นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าชับให้ 
ผู้ เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ 
การใช้อิทธิพลใน ต าแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
จะด าเนินการสืบสวน หากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทาง  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือด ารง
ต าแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักน าสู่การกระท าผิด ต้องถอนตัว 
จากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดง ความคิดเห็น ละเว้นการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง 

     ๕.๓ จัดท า “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีแนวทางใน 
การป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน ดังนี้  

           - มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทบัซ้อน  
           - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจในการปฏิบัติราชการตลอดจนการน าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)  
           - ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ  
     ๕.๔ จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกเ่จ้าหน้าที่และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
     ๕.๕ จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน 

     มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการจัดท า เผยแพร่ และจัดส่งเอกสารให้ทันตามก าหนดเวลา/และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้เป็นอย่างดี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
-ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.                                                                                           

ลงช่ือ           ผู้บันทึกการประชุม   ลงช่ือ                .ผู้ตรวจรายงานการประชุม                            
(นางดาวรุ่ง งามสม)                       (   นางสาวพิชญาอายุยืน) 

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 



 
 
 

ผู้เข้าประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
วันจันทร์ ท่ี 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมผู้เข้าประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
วันจันทร์ ท่ี 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


