
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/28   วันที ่    14 กุมภาพันธ์  ๒๕65    
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมประกาศเจตจ านงสุจริต และแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
 จัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
 2564 และให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืนเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
 จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
 ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและ 
 ต่อต้านการทุจริตภายใต้ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเชียงยืน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงยืน จะด าเนินการจัดประชุมประกาศเจตจ านงสุจริต 
และแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  และให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืนเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
และต่อต้านการทุจริตภายใต้ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเชียงยืน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติจัดประชุมดังกล่าว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงยืน และไม่ใช้งบประมาณในการจัดประชุม
แต่อย่างใด และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 
          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

( / )  ทราบ อนุมัติ 
(   )  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก    

 
 

             (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

                   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
 
 
 



 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยนื 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 

วัน/เดือน/ปี  14 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อ ขออนุมัติจัดประชุมประกาศเจตจ านง และแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
ยาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ . 2564 และให้
ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืนเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษา
วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้ “จิต
พอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ขออนุมัติจัดประชุมประกาศเจตจ านงสุจริต และแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564 และให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้าน
การทุจริตภายใต้ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 

Link ภายนอก - 

หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 
 

               ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สัญพึ่ง 
(ปริญญา  สญัพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 

ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                   ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สญัพึ่ง 
(ปริญญา  สญัพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
วันท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/29   วันที ่    15 กุมภาพันธ์  ๒๕65    
เรื่อง ขอเชิญประชุมประกาศเจตจ านงสุจริต สุจริต และแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และให้
ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืนเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565          

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ทุกกลุ่มงาน/งาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วย โรงพยาบาลเชียงยืน จะด าเนินการประชุมประกาศเจตจ านงสุจริต และแนวทางการ
ปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืนเกี่ยวกับการเสริมสร้า งและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้าน
การทุจริตภายใต้ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปี
งบประมาณ 2565   
 

ในการนี้ จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ทุกกลุ่มงาน/งาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมประชุม 
ประกาศเจตจ านงสุจริตและแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาล
เชียงยืนเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงยืน    

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
 
 
 
           (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 

   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 


