
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โทร.๐ 54269506                                       
ท่ี   ลป ๐032.301/ 115                       วันที่     15 มกราคม 2565             

เร่ือง    ขออนุมัติก าหนดมาตรการ ป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่าง ๆ ปี 2565 และสรุปรายงานผลการใช้มาตรการดังกล่าว ทุก 6 เดือน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และ
ป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีเชิงรุก ตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ 
คือ (1)มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (4) มาตรการการจัดหาพัสดุ 

   โรงพยาบาลห้างฉัตรพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรออกประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขออนุญาตน าประกาศมาตรการท้ัง 4 
ประการ มาตรการป้องกันการรับสินบน และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และรายงานผลการใช้มาตรการดังกล่าว ให้
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานทราบ ทุก 6 เดือน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พิจารณาอนุมัติลงนามในประกาศและส่ังการต่อไป 
 

                                                                    
                                       (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ทราบ/อนุญาต 

 

                                                                    
           (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชภรรมป้องกัน) 

                                                   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
 
 
    



   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 
ท่ี  ลป ๐๐๓3.๓๐1/116                      วันที่         10 เมษายน 2565 
เร่ือง   รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
         สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 
         เว็บไซต์ 

เรียน  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร  

ตามท่ีโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ออกมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ คือ (1)มาตรการการใช้รถ
ราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา และ (4) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหร้ายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทุก 6 
เดือน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ภาครัฐ (Government Website Standard) นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลห้างฉัตร 
ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ ตุลาคม 
2564 ถึง มีนาคม 2565) พบว่ามีปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ไปในแนวทางท่ีก าหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) และเห็นควรให้หน่วยงานด าเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด และขออนุญาตน ารายงานผลฉบับนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลห้างฉัตร 
http://www.hangchathospital.com  ต่อไป 

                    
                                                 

                   (นางสาวธนิวรา ใจชุ่ม) 
              นักประชาสัมพันธ์ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร            อนุมัติ  
 
 เห็นควรพิจาณาตามจนท. เสนอ 
 
 
       (นายอนุพงษ์  แก้วมา)                      (นายนพรัตน์ วัชรขจรกุล) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
           และ สารสนเทศทางการแพทย์ 
 

                                                             



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้างฉัตร 
วัน/เดือน/ปี : 10 เมษายน 2565 
หัวข้อ : รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2565  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัย

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2565  
 
 
 
 
Link ภายนอก :https://www.hangchathospital.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

    
                          (นายอนุพงษ์ แก้วมา)                                 (นายนพรัตน์ วัชรขจรกุล) 
            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหา้งฉัตร 

             วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2565              วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2565๔               
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                  
 

(นางสาวธนิวรา ใจชุ่ม) 
                                               ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ ์

วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
 

  

 

 


