
 

 

 บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง                                         
ที่   ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/15.1  วนัที่   7  มกราคม  ๒๕๖๓             

เรือ่ง   ขออนุมัติแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ และ    
ขอนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessm ent : 
ITA) ประเด็นให้หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง นั้น  

  ข้อเท็จจริง 
  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม           
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ขึ้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือการต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร 

  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนามในแผนฯ และขออนุมัติ
นำแผนฯ ดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต่อไป 

 

            
(นางสาวพัทจารี  สายก้อน) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี   :  7  มกราคม  ๒๕๖๓ 

 
หัวข้อ :   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

 
 
รายละเอียดขอ้มูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาล
แม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

 
 

Link ภายนอก   : ไม่มี 
หมายเหตุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมนำโรงพยาบาลแม่เมาะ /  
                บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                 
 (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)                                     (นายกระสิน  เขียวปิง) 

       ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
       วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓                     วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายนิยม  สีทองแดง) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 
แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปรามการทจุรติประพฤติมชิอบ และสง่เสรมิจรยิธรรม ของ โรงพยาบาลแม่เมาะ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.256๓ 
 

ลำดบั โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ 
ผูด้ำเนนิการ/
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

1 การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของ
บุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านยิมเกีย่วกับการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เพื่อสร้างทัศนคติและจติสำนึกใน
การต่อต้านการทุจรติประพฤติ    
มิชอบให้กับบุคลากรของ 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

เจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

1. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบ 
2. จัดกิจกรรม/อบรม ให้
ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสรา้งธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการของโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เสรมิสร้างการป้องกันการทุจริต 
จำนวน 1 มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการเพื่อเป็นเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
แม่เมาะ ปฏิบัติงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน/เจ้าหนา้ที่ 
ในสังกัด โรงพยาบาล
แม่เมาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำหนดมาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เคร่งครดั 
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ 
เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกัน
ระหว่างข้าราชการ และ
เอกชน ที่อาจมีการทุจริตใน
โครงการที่มีงบประมาณสูง 
2. กำหนดนโยบาย และให้
ผู้บริหารประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดบั โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ 
ผูด้ำเนนิการ/
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

3 การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคูม่อื
การป้องกันการทุจริตในการปฏิบตัิ
ราชการ 

โรงพยาบาลแม่เมาะ มีการจัดทำ
คู่มือการปฏิบตัิงานเผยแพร่เพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย่างน้อย จำนวน 
ปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อเผยแพรม่าตรฐานและ
แนวทางในการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
แม่เมาะ 

จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่
เมาะ ทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครดั 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 

4 จัดตั้งศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรยีน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่
จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา จำนวน 1 ศนูย์ 

สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝา้
ระวังการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชน 

1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ศูนย์ 
3. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
และส่งต่อหรือดำเนินการเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียน 
4. รวบรวมและรายงานผล
การดำเนินการ 
5. พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / ตค61.-กย.
63 

5 การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ผลการดำเนินงานด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลแม่เมาะ ร้อยละ 85 

1. ยกระดับความโปร่งใสและ
คุณธรรมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. สรา้งความเชื่อมั่นในการเป็น
องค์กรที่มีการดำเนินกิจการอยา่ง
มีธรรมาภิบาลต่อสังคมและ
ผู้รับบริการ 
 

โรงพยาบาลแม่เมาะ 1. การพัฒนาระบบการ
ทำงานของหน่วยงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. เปิดเผยข้อมลูข่าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อ
การตรวจสอบถ่วงดุล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 



ลำดบั โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ 
ผูด้ำเนนิการ/
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแม่เมาะ ใน
การต่อต้านการทุจรติ 

มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 1 ครั้ง 

1. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
2. เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลแม่เมาะ 
ตระหนักรู้ภัยปญัหาการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
แม่เมาะ 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / ธค.62 

 
 
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติแผน 
       (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)          (นายกระสิน  เขียวปิง) 
     นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนั ปราบปรามการทจุริตประพฤตมิชิอบ และสง่เสรมิจรยิธรรม 
โรงพยาบาลแมเ่มาะ 

 
 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 
 

  
 
 
 
 
         

 



บทนำ 
 
 

โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓   (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   โดยมีเป้าหมาย
หลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการในการสกัดกั้นกำรกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ 

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕6๓ ของ

โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือการต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
จริยธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
       คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่เมาะ 
   มกราคม 2563



 

 
วัตถุประสงค ์
 

๑. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแม่เมาะ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิด       
ประสิทธิภาพ 
 

๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแม่เมาะ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่ำนิยม
ทีไ่ม่ทน ต่อการทุจริต ไม่รับสินบน 
 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปรามการทจุรติประพฤติมชิอบ และสง่เสรมิจรยิธรรม ของ โรงพยาบาลแม่เมาะ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.256๓ 
 

ลำดบั โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ 
ผูด้ำเนนิการ/
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

1 การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของ
บุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านยิมเกีย่วกับการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เพื่อสร้างทัศนคติและจติสำนึกใน
การต่อต้านการทุจรติประพฤติ    
มิชอบให้กับบุคลากรของ 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

เจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

1. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบ 
2. จัดกิจกรรม/อบรม ให้
ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสรา้งธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการของโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เสรมิสร้างการป้องกันการทุจริต 
จำนวน 1 มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการเพื่อเป็นเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
แม่เมาะ ปฏิบัติงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน/เจ้าหนา้ที่ 
ในสังกัด โรงพยาบาล
แม่เมาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำหนดมาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เคร่งครดั 
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ 
เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกัน
ระหว่างข้าราชการ และ
เอกชน ที่อาจมีการทุจริตใน
โครงการที่มีงบประมาณสูง 
2. กำหนดนโยบาย และให้
ผู้บริหารประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดบั โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ 
ผูด้ำเนนิการ/
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

3 การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคูม่อื
การป้องกันการทุจริตในการปฏิบตัิ
ราชการ 

โรงพยาบาลแม่เมาะ มีการจัดทำ
คู่มือการปฏิบตัิงานเผยแพร่เพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย่างน้อย จำนวน 
ปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อเผยแพรม่าตรฐานและ
แนวทางในการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
แม่เมาะ 

จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่
เมาะ ทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครดั 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 

4 จัดตั้งศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรยีน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่
จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา จำนวน 1 ศนูย์ 

สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝา้
ระวังการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชน 

1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ศูนย์ 
3. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
และส่งต่อหรือดำเนินการเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียน 
4. รวบรวมและรายงานผล
การดำเนินการ 
5. พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / ตค61.-กย.
63 

5 การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ผลการดำเนินงานด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลแม่เมาะ ร้อยละ 85 

1. ยกระดับความโปร่งใสและ
คุณธรรมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. สรา้งความเชื่อมั่นในการเป็น
องค์กรที่มีการดำเนินกิจการอยา่ง
มีธรรมาภิบาลต่อสังคมและ
ผู้รับบริการ 
 

โรงพยาบาลแม่เมาะ 1. การพัฒนาระบบการ
ทำงานของหน่วยงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. เปิดเผยข้อมลูข่าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อ
การตรวจสอบถ่วงดุล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.63 



ลำดบั โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย กระบวนการ 
ผูด้ำเนนิการ/
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแม่เมาะ ใน
การต่อต้านการทุจรติ 

มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 1 ครั้ง 

1. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
2. เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลแม่เมาะ 
ตระหนักรู้ภัยปญัหาการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
แม่เมาะ 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / ธค.62 

 
 
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติแผน 
       (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)          (นายกระสิน  เขียวปิง) 
     นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 



 

 







 

 

 บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง                                         
ที่   ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/15.1  วนัที่   7  มกราคม  ๒๕๖๓             

เรือ่ง   ขออนุมัติแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ และ    
ขอนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessm ent : 
ITA) ประเด็นให้หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง นั้น  

  ข้อเท็จจริง 
  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม           
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ขึ้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ เพ่ือการต่อต้านการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร 

  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนามในแผนฯ และขออนุมัติ
นำแผนฯ ดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต่อไป 

 

            
(นางสาวพัทจารี  สายก้อน) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี   :  7  มกราคม  ๒๕๖๓ 

 
หัวข้อ :   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

 
 
รายละเอียดขอ้มูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาล
แม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

 
 

Link ภายนอก   : ไม่มี 
หมายเหตุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมนำโรงพยาบาลแม่เมาะ /  
                บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                 
 (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)                                     (นายกระสิน  เขียวปิง) 

       ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
       วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓                     วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายนิยม  สีทองแดง) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 










