
 

 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507         

ที่  ภก 0032.202/Plan  วันที่     22  มีนาคม  2562                                           

เร่ือง  รายงานสรุปผลการจัดประชุมและการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

ความเป็นมา 

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 ข้อพิจารณา 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะน า
ข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบส ารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ            
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 

1.  บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.  รายงานสรุปผลการประชุม 
3.  ภาพถ่ายประกอบรายงานการประชุม 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
                บุญมา  ติ้วสกุล 
                                                                  (นางสาวบุญมา  ติ้วสกุล) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อ านวยการ 
       อนุมัต ิ 
     

              เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
    (นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

วันที่    22   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 



 

 

 

 









วนั / เวลา
08.00 -

08.30

08.30-

09.00

12.00 -

13.00
18.00 -20.00

08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-12.00 13.00 - 14.30

ชี้แจงหลักสูตร

พธิีเปิด/มอบนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติราชการ

ทีดี่

Vision/mission/core value

 แผนยทุธศาสตร์

โครงสร้างองค์กรและ

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ของหน่วยงานต่างๆ

กองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

สิทธิประโยชน์

เกื้อกลูและ

สวัสดิการ

โดย ผู้อ านวยการ รพ. โดย รองผู้อ านวยการ โดย หนก.ยทุธ์ฯ

20-ธ.ค.-61

การท างานให้เป็นสุข

รายงานตัวต่อ นพ.สสจ.ภูเกต็ โครงการตามพระราชด าริ
และรับมอบโอวาท - นโยบาย ชุมชนบ้านแขนน

8-ม.ค.-62
9-ม.ค.-62

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

มอบประกาศนียบัตร

และงานฉลอง

ความส าเร็จแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม

โครงการจติอาสาพฒันาชุมชน
บ้านพกัคนชราป่าคลอก

กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์

ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์เมืองภูเกต็ กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์

10-ม.ค.-62
สรุปผลการเรียนรู้

น าเสนอผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

27-ธ.ค.-61
คืนชีวิตให้แผ่นดิน คืนชีวิตให้แผ่นดิน (ต่อ)

โดย อ.วิชญ์ภาส  ชัยเดโช โดย อ.วิชญ์ภาส  ชัยเดโช

7-ม.ค.-62
รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดภูเกต็

และรับมอบโอวาท - นโยบาย

โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปัญญโญ

26-ธ.ค.-61
การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนและวินัยส าหรับขา้ราชการ การบริหารความเครียด

โดย คุณโอฬาร  จนิตโกศล โดย นพ.ทัปปณ  สัมปทณรักษ์ และคณะฯ

25-ธ.ค.-61
การพฒันาบุคลิกภาพ ทักษะการส่ือสารเพือ่ประสิทธิภาพในการท างาน

โดย อ.สุดสวาท  สุจริตกลุ และทีมงาน โดย อ.สุดสวาท  สุจริตกลุ และทีมงาน

ตารางอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด”ี โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต ประจ าปี 2562

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.

19-ธ.ค.-61
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โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

งานคุณภาพไม่ได้ยากอยา่งทีคิ่ด งานคุณภาพไม่ได้ยากอยา่งทีคิ่ด (ต่อ)

24-ธ.ค.-61
ความหวัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ ความหวัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ
โดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปัญญโญ
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โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปีงบประมาณ 2562 

เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและวินัยส าหรับข้าราชการ 



๑. ชื่อโครงการ อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”    

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒         วดป.ที่อนุมัติ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 

๑. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ :  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒      

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    จ านวน   ๑๐๘   คน       

ประกอบด้วย ข้าราชการใหม่  จ านวน ๕๑ คน   ทันตแพทย์ จ านวน ๑ คน เภสัชกร จ านวน ๑ คน 

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๒๒ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๑๑ คน และสหวชิาชีพอ่ืนๆ จ านวน ๒๒ คน  

การเบิกจ่ายงบประมาณ   เงินบ ารุง   งบอ่ืนๆ ระบุ      

ได้รับอนุมัต ิ ๑,๖๒๒,๘๓๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง  ครั้งที่ ๑ ๒๘๗,๙๘๒.๗๐   บาท (๑๗.๗๕%) 

เหลือ    บาท (  %)    

๓. สถานที่จัดโครงการ :  ห้องประชุมมะฮอกกานี  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต    

๔. กิจกรรมที่ได้ด าเนินงาน 

 -  บรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัยส าหรับข้าราชการ โดย คุณโอฬาร  จินตโกศล 
 

๓. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 

  บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ของโครงการ ( ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ > ๙๐ %) 

  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ของโครงการ  เพราะ      
 

๔. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

  ไม่มี 

  มี ปัญหา/อุปสรรค ระบุ          

               แนวทางการแก้ไข ระบุ :           

 

 

                                                                  ลงชื่อ  กมลทิพย์  มากจันทร์ ผู้รายงาน 

                 (นางสาวกมลทิพย์  มากจันทร์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 

          วันที่/เดือน/พ.ศ. 21 / มี.ค. / 2562  

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
        ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี       22  มีนาคม  2562 
 หัวข้อ          แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1 
                   ส าหรับกลุ่มงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 รายละเอียดข้อมูล   

1.  บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.  รายงานสรุปผลการประชุม 

3.  ภาพถ่ายประกอบรายงานการประชุม 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นัดถะณา  โคตรมณ ี บุญมา  ติ้วสกุล 

(นางสาวนัดถะณา  โคตรมณี) (นางสาวบุญมา  ติว้สกุล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร ์ 

    และแผนงานโครงการ 
วันที่  22 เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562     วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562      

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
วุฒิชัย  ช่างคิด 

(นายวุฒิชัย  ช่างคิด) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562 
 

 



 
-2- 

 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


