


































































 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๕๖๖                         วันที ่        ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายใน
หน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของบุคลากรในนามชมรม STRONG ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงาน 

ด้วยกลุ่มงานกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดด าเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย 
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และ
และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต” ของบุคลากรในนามชมรม STRONG ผ่านระบบ 
VDO CONFERENCE เพ่ือด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างแลพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  และตัวชี้วัดที่  ๘ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG MOIT ๒๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย
หรือตัวแทนกลุ่มงานละ ๑ ท่านเข้ารวมฟังการบรรยาย เข้าร่วมฟังการบรรยายภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้ง
การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้าน
การทุจริตภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต” ของบุคลากรในนามชมรม STRONG ในวันศุกร์ ที่๔  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุม CONFERENCE ๑  ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๒ 
โรงพยาบาลพิชัย โดยถ่ายทอดผ่านระบบ VDO CONFERENCE จากห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น ๓ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมอบรมตามก าหนดการดังกล่าวดังต่อไป  

 

 

             (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี    1๐  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา

ทางด้านจริยธรรมและการักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.2565 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของ
บุคลากรในนามชมรม STRONG ผ่านระบบ VDO CONFERENC     

- โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายใน
หน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้าน
การทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของบุคลากรในนามชมรม STRONG 
ผ่านระบบ VDO CONFERENC 

- หนังสือเชิญอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของ
บุคลากรในนามชมรม STRONG ผ่านระบบ VDO CONFERENC    
  

Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                          http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                          หลักฐานประกอบ MOIT ๙ 
 
 
 
 
 
 

http://www.pichaihos.com/


   

                  
                  ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่...๑๐..เดือน...มีนาคม...พ.ศ....๒๕๖๕....              วันที่…..๑๐....เดือน....มีนาคม....พ.ศ...๒๕๖๕... 
      
                                     
                                       
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
                                               
 
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
                                      วันที่....๑๐...เดือน....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.... 

 
 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๕๖๖                         วันที ่        ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายใน
หน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของบุคลากรในนามชมรม STRONG ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรียน    หัวหน้าหน่วยงาน 

ด้วยกลุ่มงานกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดด าเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย 
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และ
และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต” ของบุคลากรในนามชมรม STRONG ผ่านระบบ 
VDO CONFERENCE เพ่ือด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างแลพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  และตัวชี้วัดที่  ๘ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG MOIT ๒๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย
หรือตัวแทนกลุ่มงานละ ๑ ท่านเข้ารวมฟังการบรรยาย เข้าร่วมฟังการบรรยายภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้ง
การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้าน
การทุจริตภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต” ของบุคลากรในนามชมรม STRONG ในวันศุกร์ ที่๔  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุม CONFERENCE ๑  ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๒ 
โรงพยาบาลพิชัย โดยถ่ายทอดผ่านระบบ VDO CONFERENCE จากห้องประชุมศรีอุตรา ชั้น ๓ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมอบรมตามก าหนดการดังกล่าวดังต่อไป  

 

 

             (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี    1๐  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา

ทางด้านจริยธรรมและการักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.2565 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของ
บุคลากรในนามชมรม STRONG ผ่านระบบ VDO CONFERENC     

- โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และความรู้ภายใน
หน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้าน
การทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของบุคลากรในนามชมรม STRONG 
ผ่านระบบ VDO CONFERENC 

- หนังสือเชิญอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย และความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวความคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ของ
บุคลากรในนามชมรม STRONG ผ่านระบบ VDO CONFERENC    
  

Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                          http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                          หลักฐานประกอบ MOIT ๙ 
 
 
 
 
 
 

http://www.pichaihos.com/


   

                  
                  ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่...๑๐..เดือน...มีนาคม...พ.ศ....๒๕๖๕....              วันที่…..๑๐....เดือน....มีนาคม....พ.ศ...๒๕๖๕... 
      
                                     
                                       
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
                                               
 
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
                                      วันที่....๑๐...เดือน....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.... 

 
 


