
 
บันทกึข้อความ 

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

ที ่ พช.๐๐๓3.301/2117 วันที ่      13  มีนาคม  2566   

เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลกัสูตรต้านทจุริตศึกษา  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  
  ด้วยโรงพยาบาลวังโป่ ง  โดยกลุ่มงานบริหารทั่ วไป จะจัด โครงการอบรมให้ความรู้               
“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี
วัตถุประสงค ์ดังนี้ 
                    ๑. เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕   
  ๒. เพ่ือปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถ
แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม 
                     กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ จำนวน  ๓๐ คน ในวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมเคียงสัตตบรรณ โรงพยาบาลวังโป่ง โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอบรมการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  และการรักษาวินัย รวมทั้งการ ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
โรงพยาบาลวังโป่ง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖ ใช้งบประมานรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  3,๐๐0 บาท 
(สามพันบาทถ้วน)      

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ    
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
      
    (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



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

ที ่ พช ๐๐๓3.๓๐๑/2113     วันที ่  13    มีนาคม    2566                           

เรื่อง  ขออนุมัติจัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  และการรักษาวินัย   
         รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยโรงพยาบาลวังโป่ง  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๖ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

                      ด้วย โรงพยาบาลวังโป่ง มีการจัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยโรงพยาบาลวังโป่ง  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๖  นั้น 
                       ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยโรงพยาบาลวังโป่ง  
ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๖  ในวันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕๖6 ณ ห้องประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโป่ง   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติ   
 

 
                 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                        นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

                                                                               อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 
 
                              (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
                                 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่ พช ๐๐๓3.๓๐๑/               วันที ่    13  มีนาคม 2566                       .   

เรื่อง  ขออนุมัตจิ้างเหมา อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

                     ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยโรงพยาบาลวังโป่ง  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๖  จำนวน  30   คน  

 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขออนุมัติจ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน เพ่ืออบรมตามโครงการ ตามวันเวลาดังกล่าว ดังนี้ 

1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มม้ือละ 25 บาท 2 มื้อ 30 คน  25×2x30 =1,500 .- บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงนิ      =30x50=1,500.- บาท               

                     (สามพันบาทถ้วน)   รวม   3,000.-  บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 

 
                 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
                                                                               อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 
 
 
                              (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
                                 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



 

 0 บันทึกข้อความ 

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

ที ่พช ๐๐๓3.๓๐๑/    วันที ่    13  มีนาคม 2566                               

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมอาหารกลางวัน                     

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

                     ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยโรงพยาบาลวังโป่ง  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๖  จำนวน  30   คน  

           ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขออนุมัตเิบิกเงินค่าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดื่ม
และกลางวันเพ่ืออบรมตามโครงการ ตามวันเวลาดังกล่าว ดังนี้ 

1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มม้ือละ 25 บาท 2 มื้อ 30 คน  25×2x30 =1,500 .- บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงนิ      =30x50=1,500.- บาท               

                     (สามพันบาทถ้วน)   รวม   3,000.-  บาท 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติ   

 
 
 
                     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
                                                                               อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 
 
  
                              (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
                                 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
 

 
 
 

          
 


