
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-786452-4 

ที ่ พช.๐๐๓๒.301/2058 วันที่       4  มีนาคม  2564   

เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม 

          โรงพยาบาลวังโป่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  

  ด้วยโรงพยาบาลวังโป่ง  โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้การ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  โรงพยาบาลวังโป่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็น
ความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากร
ในหน่วยงานทุกระดับ จ านวน  ๗๐ คน ในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับ
โครงการอบรมจิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

         
    (นายสุรศักดิ์   จันทร์เกตุ) 
 นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



 บันทึกข้อความ 

  ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง  อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-786452-4 

ที่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว.23     วันที ่   11  มีนาคม    2564             

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ 

เรียน    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง, หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช๐๐๓๒.๐01/ว878 ลงวันที่10 
มีนาคม 2564  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจําปีงบประมาณ  2564 กําหนดให้หน่วยงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดพอเพียงต้านทุจริต  น้ัน 
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามตัวช้ีวัดที่กําหนด  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลวังโป่ง จึงได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม,จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(STRONG) และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวังโป่ง ในวันที่  12 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลวังโป่งเข้าร่วมอบรมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
  (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง)       
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
 
 

 
  (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ) 
                                                   นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง 
                                                           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



    
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุม่งานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5678 6452-4 

ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/2380      วันที ่  11    มีนาคม  2564   

เรื่อง  ขออนุมติัดําเนินงานจัดอบรมฯ 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช๐๐๓๒.๐01/ว878 ลงวันที่10 
มีนาคม 2564  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจําปีงบประมาณ  2564 กําหนดให้หน่วยงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดพอเพียงต้านทุจริต  น้ัน 

  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามตัวช้ีวัดที่กําหนด  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลวังโป่ง จึงได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม,จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(STRONG) และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวังโป่ง ในวันที่  12 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลวังโป่งเข้าร่วมอบรมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 
         (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
    อนุมัติ             ไม่อนุมัติ 
 
 
 

 (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ) 
                                                    นายแพทย์ชํานาญการ  รักษาการในตําแหน่ง 
                                                              ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

 
 
 
 
 



 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5678 6452-4  

ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/2381        วันที ่ 11   มีนาคม   ๒๕๖4        . 

เรื่อง  ขออนุมัติจ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน  

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช๐๐๓๒.๐01/ว878 ลงวันที่10 
มีนาคม 2564  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจําปีงบประมาณ  2564 กําหนดให้หน่วยงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดพอเพียงต้านทุจริต น้ัน 

  ในการน้ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขออนุมัติจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมในการอบรมฯดังกล่าว  จํานวน  70 คน ตามวันเวลาดังกล่าว ดังน้ี 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท จํานวน  70 คน 50x7 0  = 3,500 บาท 
3.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมมื้อละ 25 บาท 2 มื้อจํานวน 70 คน  25×2x70 
                     = 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,000 บาท   (เจ็ดพนับาทถ้วน)    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 

 
         (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
   อนุมัติ             ไมอ่นุมัติ 

  
 
         
   (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ) 
                                                    นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง 
                                                           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5678 6452-4  

ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/2382                  วันที ่ 11   มนีาคม   ๒๕๖4                       .   

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน  

เรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช๐๐๓๒.๐01/ว878 ลงวันที่10 
มีนาคม 2564  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจําปีงบประมาณ  2564 กําหนดให้หน่วยงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
บุคลากร เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดพอเพียงต้านทุจริต  น้ัน 

  ในการน้ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมในการอบรมฯดังกล่าว  จํานวน  70 คน ตามวันเวลาดังกล่าว ดังน้ี 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท จํานวน  70 คน 50x7 0  = 3,500 บาท 
3.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมมื้อละ 25 บาท 2 มื้อจํานวน 70 คน  25×2x70 
                     = 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,000 บาท   (เจ็ดพนับาทถ้วน)    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 

 
         (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
   อนุมัติ             ไมอ่นุมัติ 

  
 
         
   (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ) 
                                                    นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง 
                                                           ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
 


	1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
	แจ้งอบรม ITA

