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สภาการสาธารณสุขชุมชน
88/20 อาคาร 5 ชั้ น 5 ตึ ก สป.สธ.
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

18 กรกฎาคม ๒๕๖5
เรื่อง ขอเชิญ บุ คลากรด้านสาธารณสุ ขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชี พ
การสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕” รุ่นที่ 2
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.02/ว 550
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
จำนวน ๑ ชุด
2. โครงการอบรมฯ พร้อมกำหนดการ
จำนวน 1 ชุด
ด้ ว ยสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนได้ ด ำเนิ น การจั ด โครงการอบรม เรื่ อ ง “กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกและ
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่เข้า ร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันการศึกษาที่ ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ได้รับ ความรู้และสร้างความเข้าใจตลอดจนเกิดทักษะใน
หลั ก จริ ย ธรรม/จรรยาบรรณ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ กฎหมายวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒ นาและการปฏิบัติงานจริงในการบริการ
ประชาชนและด้านสิ่งแวดล้ อมของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ การสาธารณสุ ขชุมชนในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อ ย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมอบรมสามารถเก็บสะสม
หน่ ว ยคะแนนที่ ได้ รั บ ครั้ งนี้ จำนวน 20 หน่ ว ยคะแนน ไปใช้ เป็ น หลั ก ฐานในการต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รายละเอียดตามโครงการอบรมและกำหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สภาการสาธารณสุ ข ชุม ชนได้ ต ระหนั ก ถึงความสำคั ญ ของการจั ดโครงการอบรม
ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะความสามารถที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ให้ บ ริก ารประชาชนได้อ ย่ างมีคุ ณ ภาพและมาตรฐานวิช าชีพ อั นจะก่อให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ หน่ว ยงานและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขได้อย่างมาก ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิก
และผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานของท่าน สมัครเข้าร่วม
อบรมตามโครงการนี้ ได้ โดยจะเปิ ด รับ สมัค รเข้ าร่วมโครงการอบรม 4 ภาค/ครั้ง ทางเว็บ ไซต์สภาการ
สาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนู “โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ” ค่าลงทะเบียน
คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามกำหนดการดังนี้
/ ครั้งที่ ...

-2ครั้งที่

วันที่

1

5-7
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สถานที่

กันยายน 2565
21 - 23 กันยายน

2565

วันสิ้นสุดการ
ชำระเงิน

จำนวนผู้เข้าอบรม
On-Site

25 สิงหาคม 26 สิงหาคม
2565
2565

600

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

8 กันยายน
2565

9 กันยายน
2565

600

22 กันยายน 23 กันยายน
2565
2565

600

11 ตุลาคม
2565

600

โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

26 – 28

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตุลาคม 2565

วันปิดระบบ

โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่
พัทยา จังหวัดชลบุรี

5-7

ตุลาคม 2565

วันเปิด
ระบบ

20
กรกฎาคม
2565

12 ตุลาคม
2565

Online

ไม่จำกัด
จำนวนหรือ
จนกว่าจะปิด
รับสมัครตาม
หมายเหตุ

** หมายเหตุ สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจมีการปิดระบบก่อนเวลาที่กำหนดในกรณี
1. มีผู้สมัครและชำระเงิน On-Site แต่ละสถานที่ครบ 600 คน ก่อนกำหนด
2. มีผู้สมัครและชำระเงินครบ ในระบบ On-Site และ Online รวมทั้ง 4 สถานที่ครบ 5,000 คน

โดยที่ ผู้ เข้ าอบรมสามารถเบิ กค่ าลงทะเบี ยนและค่าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องในการเข้ าร่วมอบรมครั้งนี้ จาก
งบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุขหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานของท่าน และอนุญาตให้บุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ครั้งนีด้ ้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล บางชวด)
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
สำนักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน
โทร ๐ ๒๕๙๑ ๙๑๘๖
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๙๑๘๗ ผูป้ ระสานงาน นางสาวฐิตินันท์ จันทร์เยี่ยม โทร 06 6149 4192

