
ที่ รน 0332 /ว ๒๓๑                              ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์
                                                                                  ถนนเพชรเกษม  รน ๘๕๑๒๐ 
 
                                                          ๑4  มีนำคม ๒๕6๕ 
 
เรื่อง     ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

สิ่งทีส่่งมำด้วย 1.รำยละเอียดที่แนบ      จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
        ๒.ก ำหนดกำรประชุม       จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
         ๓.แบบตอบรบักำรประชุม      จ ำนวน  ๑ ฉบับ  
 
                     ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  อ ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ปีงบประมำณ 256๕ โดยมีกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 
และกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน ในวันอังคาร ท่ี ๒2 
มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรม กำรรักษำวินัย กำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย  และกำรน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ มำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้ำนกำรทุจริต ในหน่วยงำนนั้น 
 

                   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  ขอเชิญกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมประชุมฯ โดยส่งแบบ
ตอบรับม ำยั งส ำนั ก งำนสำธำรณ สุ ขอ ำเภอกะ เปอร์  ทำงโท รสำร 0 -7789 -7123  หรื อ                      
E-mail : n_vnaruk@hotmail.com ภำยในวันที่ 1๘ มีนำคม 256๕  รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย   
                  

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป   
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
      ( นายอ านาจ  เทพรักษ์ ) 

 สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร ์
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์
โทร. ๐-๗๗๘๙-๗12๓,๐-๗๗๘๙-๗๒๘๓ 
โทรสำร.๐-๗๗๘๙-๗28๓     

mailto:n_vnaruk@hotmail.com%20ภายใน


ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำท่ี 

ตำมโครงกำรเสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ปีงบประมำณ 256๕ 

วันท่ี 22 มีนำคม 256๕ 

ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 
………………………………………………………………………………. 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น.  การเสรมิสร้างและพฒันาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย  
การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย   
โดยวิทยำกร จำกอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทำงกฎหมำย 

และกำรบังคับคดีจังหวัดระนอง  
เวลา 10.30 – 12.00 น.  จิตพอเพียงต้านทจุริต (หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา) 

โดยวิทยำกร จำกอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทำงกฎหมำย 

และกำรบังคับคดีจังหวัดระนอง 
เวลา 12.00  – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 16.30 น  การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
     โดย นำงสุภำพร  สุดใจใหม่ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

……………………………………………………………… 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

   1.ภาคเช้า อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น 

     2.ภาคบ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น   
 

   
 



แบบตอบรับ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 

ตามโครงการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ปีงบประมาณ 256๕ 

วันท่ี 22 มีนาคม 256๕ 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
........................................................... 

หน่วยงาน...................................................... 
 
1.ช่ือ-สกุล.....................................................................ต ำแหน่ง............................................. ............................ 
   โทรศัพท์......................................................................E-mail…………………….......................................................... 
๒.ช่ือ-สกุล.....................................................................ต ำแหน่ง............................................. ............................ 
   โทรศัพท์......................................................................E-mail…………………….......................................................... 
๓.ช่ือ-สกุล.....................................................................ต ำแหน่ง............................................. ............................ 
   โทรศัพท์......................................................................E-mail…………………….......................................................... 
 
 

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

          ต ำแหน่ง............................................................. 
          วันที่................................................................... 

 



เป้าหมายผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 

ตามโครงการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ปีงบประมาณ 256๕ 

วันท่ี 22 มีนาคม 256๕ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
……………………………………………………………….. 

 
1.รพ.สต.ม่วงกลวง 
   - ผอ.รพ.สต. 
   -แพทย์แผนไทย   
   -จพง.ทันตสาธารณสุข 
    รวม 3 คน  
2.รพ.สต.บางเบน 
   -ผอ.รพ.สต. 
   -จพง./พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 คน 
   รวม 2 คน 
3.รพ.สต.ทองหลาง 
   -ผอ.รพ.สต. 
   -นวก./พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 คน 
   รวม 2 คน 
4.รพ.สต.บ้านนา 
   -ผอ.รพ.สต. 
   -แพทย์แผนไทย   
   -นวก./พยาบาลวิชาชีพ/จพง.ทันต จ านวน 1 คน 
   รวม 3 คน 
5.รพ.สต.เชี่ยวเหลยีง 
   -ผอ.รพ.สต. 
   -นวก./พยาบาลวิชาชีพ/ จ านวน 1 คน 
   รวม 2 คน 
6.รพ.สต.ตะเคียนงาม 
   -ผอ.รพ.สต. 
   -แพทย์แผนไทย   
   -นวก./พยาบาลวิชาชีพ/จพง.ทันต จ านวน 1 คน 
   รวม 3 คน 
7.รพ.สต.บางหิน 
   -ผอ.รพ.สต. 
   -นวก./พยาบาลวิชาชีพ/ จ านวน 1 คน 
   รวม 2 คน    


