
 

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ที่ …...........................................................................วันที่…………………………………………………………………………...... 

เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกท่าน 

 ด้วยโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการกระท าผิดวินัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะ
ลอง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

                                                                                         

                                                                                               
          (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 
 
 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ชม ๐๐๓3.๓๐1/พิเศษ     26       มกราคม ๒๕๖6 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการกระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 



 

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ที่ …...........................................................................วันที่…………………………………………………………………………...... 

เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการกระท าผิดวินัย  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้
ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามสรุปรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

              
        
            (นางสาวศิริกาญจน์ พูลนิวัฒนา) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          

                                                                                 
 
                 (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
            นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
              เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

ชม ๐๐๓3.๓๐1/พิเศษ       6     กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

ขอรายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการกระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 

รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ป้องกันการกระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
1.ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการกระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือปลูกจิตส านึกของบุคลากรให้ปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมมาภิบาล  

2.2เพ่ือปลูกฝังและปรับฐานความคิดแก่บุคลากรให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.3เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  
3.กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้าง
เหมาบริการรายเดือน 
4.งบประมาณ 
 -  
5.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 วันที่ 213 กุมภาพันธ์ 2566 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 
 - มีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเข้าร่วมทั้งหมด 
70 คน (ร้อยละ 37) 
7.ปัญหาและอุปสรรค 
 วันงานประชุมเชิงปฏิบัติกา ร มีเ จ้าหน้าที่ รพ .ติดภารกิจ ราชการ หลายท่าน  ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ได้ จึงส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม/ประชุม เข้าร่วมแทน 
 

                            
.................................................ผู้จัดท า  .................................................ผู้รับรองรายงาน 
      
    (นายวีรภัทร สุวรรณวงศ)์    (นางสาวศิริกายจน์ พูลนิวัฒนา) 
       นักจัดการงานทั่วไป               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการกระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ป้องกันการกระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยนายจักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

12.00 – 12.30น. พิธีปิดการอบรม โดยนายจักร์ชัย ติตตะบุตร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


