
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต โทร 0 7636 1234 ตอ 6506-7 

ที ่ ภก 0032.202/Plan    วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 

เร่ือง  รายงานกิจกรรมการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนา

ทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย และขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

  ตามที่ กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสราง                

และพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย (ผานระบบ VDO 

Conference) โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ปงบประมาณ 2564 ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564      

ณ หองประชมุราชพฤกษ ช้ัน 6 อาคารบานคุณพุม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต น้ัน  

  ในการนี้  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรม พรอมภาพถายกิจกรรม

และขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการจัดกิจกรรมผานเว็บไซตของโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบ็ไซตของหนวยงาน 

 

                  ปทมา 

  (นางปทมา   ตันโชติกุล) 

                        หัวหนากลุมภารกิจดานพรส. 
 

 

ความเห็นผูอํานวยการ 

 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 

                                     เฉลิมพงษ   

 (นายเฉลิมพงษ  สุคนธผล) 

           นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

             รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

วันที่   18  เดือน  ส.ค.  พ.ศ. 2564 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 

เก่ียวกับการเสริมสราง  และพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  

(ผานระบบ VDO Conference)   โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ปงบประมาณ 2564 

ปงบประมาณ  2564  วัน/เดือน/ป ที่อนุมัต ิ 6 พฤษภาคม 2564 

1. กลุมเปาหมาย   

 - หัวหนากลุมงาน/ฝาย/งานและผูที่รักษาการหัวหนา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จํานวน   70  คน 

    และเครือขาย 

 - คณะทํางานและทีมพี่เล้ียง - ท่ีปรึกษา      จํานวน  20  คน 

 - คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จํานวน  10  คน 

2. ผลการดาํเนินงาน 

 ตามที่กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไดดําเนินโครงการทักษะผูบริหารยุคใหม 

รุนที่  3  ประจําป  2564 กิจกรรมอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เกี่ยวกับการเสริมสราง                

และพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย (ผานระบบ VDO Conference)

โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ปงบประมาณ 2564  ดําเนินการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2564                  

ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 6 อาคารบานคุณพุม เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัย

รวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 56 คน และสืบเนื่องจากสถานการณโควิด 19 

ทําใหผูเขารวมประชุมบางสวนเขาเรียนผานระบบ VDO Conference ที่หนวยงานและที่พักของตนเอง  

3. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค/ตวัชี้วัด 

 บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วัด โครงการ 

 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดของโครงการ ระบ.ุ............................................................................. 

4. การเบิกจายงบประมาณ  เงินบํารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ................................................................................... 

 - โครงการอยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีการเบิกจาย 

5. ปญหา/อุปสรรค ในการดาํเนินงาน 

  ไมมี 

  มี ปญหา/อุปสรรค ระบ.ุ.................................................................................. 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

ตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชริะภูเก็ต 

 
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ                                                               ...   

 วัน/เดือน/ป :    18   สิงหาคม    2564                                                                                ..      

 หัวขอ :  รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เก่ียวกับการ เสริมสราง         .                

 และพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย (ผานระบบ VDO Conference) 

 : โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่  3 ปงบประมาณ 2564                                                 . 

 รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกเจาหนาทีภ่ายใน   

  หนวยงานเก่ียวกับการ เสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิให   .  

  กระทําผิดวินัย (ผานระบบ VDO Conference) : โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3             .  

  ปงบประมาณ  2564   

 Link ภายนอก:      -                                                                                                      . 
 หมายเหต:ุ                                                                                                                   . 
                                                                                                                                . 
                                                                                                                               . 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูพิจารณารับรอง 
นัดถะณา ปทมา 

(นางสาวนัดถะณา โคตรมณ)ี (นางปทมา  ตันโชติกุล) 
ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันที ่ 18  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ตําแหนง หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการ         
            และสนับสนุนบริการสุขภาพ           .       

 วันที ่ 18  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 
               ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร                             ผูอนุมัติรับรอง 
                               วุฒิชัย                                                    เฉลิมพงษ 

                  (    นายวุฒิชัย     ชางคิด     )                                   (นายเฉลิมพงษ   สุคนธผล) 

          ตําแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ    ตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ(ดานเวชกรรมปองกัน) 

           วนัที่  18  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564          รักษาการในตําแหนงผู ผอ.โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต 

                                                                                         (ผูอํานวยการ/ผูแทน) 

                                                                               วันที ่ 18  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

 


