
 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 
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สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 
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สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 
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สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 
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สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน ประธานกรรมการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 
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สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน หัวหน้าสาขาวิชาสขุศึกษา  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกฬีา  มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน หัวหน้าภาควิชาภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 



 
 
 

 
ท่ี สธช. 01/ว. 263  

 

  
 
 
 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          21  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   ขอเชญิเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชพีการสาธารณสุขชมุชน”  รุ่น 1 ปี 2562 

เรียน คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  นครศรีธรรมราช 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมก าหนดการ จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดท าโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 จ านวน 4 ภาค ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖2  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสมาชิกที่เข้ารับการอบรมตามโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดความเสี่ยง
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหลักจริยธรรมและกฎหมาย 
รายละเอียดตามโครงการท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี   

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญ  ท่าน และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานท่ีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยต้องช าระ
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพัก และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบ ารุง
ของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี: https://ccph-th.thaijobjob.com พร้อมท้ังสมัครเข้า
ร่วมโครงการและแจ้งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 
มิถุนายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2562  จะเป็นพระคุณ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายไพศาล  บางชวด) 
                    นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
โทร. 02 591 9186  โทรสาร.  02 591 9187 
 


