
 

 

 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง โทร. 054 269506 
ที ่  ลป ๐๐๓๒.301/พิเศษ                               วันที ่ 3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3            
เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม เรื่อง แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

  ตามท่ีรัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในส่วน
ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ระดับเขต ซึ่งใน EB ๒2  นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้ดำเนินงานดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติจัดประชุม ผู้
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30  น. 
ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลห้างฉัตร  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 

                                                  
     (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 

                                                         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                                                                 รับทราบ/อนุมัติ 
 

                                   
(นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
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กำหนดการประชุม เรื่อง แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลห้างฉัตร 
 
เวลา 
12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน 
 
13.00 น. – 13.30 น.  การจัดทำแบบประเมินหลักฐานเชิงประจัก ITA (EB1 ถึง EB26) 
    โดยนางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
13.30 น. – 16.00 น.  แนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานและให้ความรู้เรื่อง จิต
พอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) โดยนายแพทย์นพรัตน์  วัชรขจรกุล 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
16.00 น. – 16.30 น.  แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ

มาตรฐานการการปฏิบัติงาน โดย นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์ นักจัดการ
งานทั่วไปปฏิบัติการ 
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง โทร. 054 269506 
ที ่  ลป ๐๐๓๒.301/พิเศษ                               วันที่  3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3            
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

  ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในส่วนของโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เตรียมดำเนินการจัดทำ
เอกสารเพ่ือรองรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต ซึ่งใน EB ๒2 หน่วยงานมีการประชุมเพ่ือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน นั้น 

  ดังนั้นจึงเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จ จึงขออนุมัติจัดประชุม คณะกรรมการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในวันที่  6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ที่ห้องประชุมชั้น ๒ เวลา ๑2.3๐ น. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย  
 

                                                  
     (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 

                                                         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                                                                 รับทราบ/อนุมัติ 
 

                                                          
   (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
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1. ชื่อโครงการ  แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติ               

มิชอบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
 

2. เป้าประสงค์  เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

 
3. ยุทธศาสตร์  ย.4 Governance Excellence 
 
4. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึง
เป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการ
ประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์การ และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
โดยได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน 
ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

 เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เครือข่าย
บริการสุขภาพโรงพยาบาลห้างฉัตร จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอำเภอห้างฉัตร เพ่ือพัฒนากระบวนงานให้มีคุณภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 
5.2  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
5.3  เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.4  เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 
       ห้างฉัตร 
 

6.  เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร จำนวน 177 คน 
 

7.  ตัวชี้วัดโครงการ 
 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

8. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

/9.  สถานที่... 
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9. สถานที่ดำเนินงาน 
  ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลห้างฉัตร 
 

10  งบประมาณ  
   ไม่มี 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
       10.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้างฉัตร 

                                                                   

12.  ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                                                               
                                                         (นางสาวนบิภา  โอฬารจันทโรทัย) 
                                                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ                
                                                            (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 
                                                         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

14. ผู้อนุมัติโครงการ    ลงชื่อ    . 
                                                            (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
 

 
 




















































