
                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น   โทร. 034-961113-9  ต่อ  123                                                      
 

ที่   นฐ  ๐๐๓๒.9/๓๐๑/366                           วันที่      13   กุมภาพันธ์  2563                    .                                                  
 

เร่ือง   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563    .  
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

  ด้วยโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ความส าคัญต่อการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามหัวข้อ EB.23 เห็นควรแจ้งแผน
ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นทุกระดับทราบตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน      
      

 
          (นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 
                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

                                   ทราบ/อนุญาต 
 
 
                     (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง  
                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น     
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วงงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ชื่อกลุ่มงาน : โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  จังหวัดนครปฐม 
 

วัน/เดือน/ปี :  13  กุมภาพันธ์ 2563 
 
หัวข้อ :   ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
 
รายละเอียดข้อมูล :  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
2563  (EB.23)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     
Link     ภายนอก   :  ไม่มี 
             
หมายเหตุ :   
.…………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

               ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล                                            ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
            (นางสาวพิชาภัค  โห้นา)                                               (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
        วันที ่13  กุมภาพันธ์ 2563                                         วันที ่13 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

                                                  (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

                                              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 



แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและการใช้จา่ย

งบประมาณ (บาท)  
พ.ศ. 2563 หน่วยนับ ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม 

1 

ประชุมและเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการสร้างจิตพอเพียง 
ต้านทุจริต การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ครั้ง/คน ครั้ง - - - 

จ านวนผู้
เข้าประชุม
แต่ละครั้งไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหลวงพ่อ
เป่ินเกิดส านึกจิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต - 

2 

 
ให้ความรู้คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อ
เป่ิน เรื่อง จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต การรับสินบน และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครั้ง เรื่อง - - - 

การน าเสนอ
บทความ
หรือความรู้
ในการ
ประชุม
กรรมการบ
ริหาร ปีละ 
4 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่น มีการน าเสนอ
บทความหรือความรู้เรื่อง จิต
พอเพียงต้านทุจริต การรับสินบน 
และผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครบ 4 
ครั้งในหน่ึงปี 

- 

 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้รายงาน 
(นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 
 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและการใช้จา่ย

งบประมาณ (บาท) 
 พ.ศ. 2563 หน่วยนับ ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม 

1 

ประชุมชี้แจงแนวทางการ
เสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

ครั้ง/คน ครั้ง - - - 

จ านวนผู้
เข้าประชุม
แต่ละครั้งไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหลวงพ่อ
เป่ินมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วินัยและระบบคุณธรรม - 

2 

 
 
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในสังคม 

ครั้ง เรื่อง - - - 

เจ้าหน้าท่ี
ท ากิจกรรม
จิตอาสาคน
ละไม่น้อย
กว่า 3 
ครั้ง/ปี 

 
เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในสังคม 
ส่งผลให้เข้าใจคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

- 

 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 



 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หน่วยงาน  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์
แผนการด าเนินงานและการใช้จา่ย

งบประมาณ (บาท)  
พ.ศ. 2563 หน่วยนับ ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนากลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทจุริตให้มี
ความรวดเร็วมีประสิทธภิาพ
และเท่าทันต่อพลวัตรของการ
ทุจริต 
 

ครั้ง/คน ครั้ง - - - 

จ านวนผู้
เข้าประชุม
แต่ละครั้งไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหลวงพ่อ
เป่ิน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
พัฒนา 

- 

 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 

        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 


