
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแม่ทะ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔๒8 9184  
ที่  ลป ๐๐๓๒.๓01/164      วันที ่ 5 มีนาคม  2564 
เรื่อง    ขออนุมัติจัดประชุม เรื่อง แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและป้องกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์ทันซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น 

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์จึงขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์
ทันซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
โรงพยาบาลแม่ทะ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน 
WWW.maethahospital.com 
 
 
              
 
 
                (นายสมควร  จินะการ) 
                                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

    ทราบ/อนุมัติ 

 

                                      (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
 
 
 
 
 
 
 
 

EB 9 ขอ้1(1.1)     
 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแม่ทะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โทร.๐๕๔๒8 9184  
ที่  ลป ๐๐๓๒.๓/165      วันที่  5 มีนาคม  2564 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
 
เรียน    คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ทะ(รายชื่อตามแนบ) 

  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่แนบนี้ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์ทันซ้อนแก่
เจ้าหน้าทีใ่นวันที่  8 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่ทะ  โดยมีวาระ
การประชุมตามก าหนดการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้  ขอความกรุณาตรงเวลาด้วย 

  จงึเรียนมาเพือ่ทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 
 
  
                    

                                      (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ    ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง 

1 นาย นวรัตน์  วนาพันธพรกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

2 นาง อุดมลักษณ์ มณีวงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

3 น.ส. สายรุ้ง นุสราพันธ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

4 น.ส. ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

5 นาง พจณีย์ ไหลพนิชถาวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

6 น.ส. พัชรินทร์ รัตน์ตยวรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

7 นาย พิทยา หมื่นตาบุตร นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 

8 นาง สายจิตร์ ล าพูนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

9 นาย ประพันธ์ พงษ์นิกร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

10 น.ส. เบญจมาศ โพธิ์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

11 นาง นิตยา หมื่นตาบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

12 นาง อ าพรรณ ไชยลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

13 นาย สมควร  จินะการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

14 น.ส. ธิราภรณ์ สายอ้าย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

15 
นาย ธีระพงษ์ จันทร์จร 

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญ
งาน 

16 น.ส. ธีรีวรรณ สุวรรณลิขิต ทันตแพทย์ช านาญการ 

17 นาง จิรพร เมธีโชติเศรษฐ์ เภสัชกรช านาญการ 

18 นาง นภาพร ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

19 น.ส. นฤมล มหาพรม นักวิชาการเงินและบัญชี 

20 น.ส. นฤมล อวดห้าว พยาบาลวิชาชีพ 

21 นาง นวลจันทร์ ปันต ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

22 นาง นันธิดา สายวงศ ์ เภสัชกรช านาญการ 

23 น.ส. นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

24 นาง นารีรัตน์ เครือแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

25 นาย นิวัฒน์ จินาทอง พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการประชุม 

เรื่อง แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 8  มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ 
เวลา  

13.30 – 13.45 น.  ลงทะเบียน 

13.45-14.00 น. การจัดท าแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA ปี 2564                      
(EB1-EB24) โดย นายสมควร  จินะการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

14.30-15.00 น.  ชี้แจงท าความเข้าใจถึงมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ 
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า โดยนายสมควร   
จินะการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

15.00-16.30 น.  การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีวินัย “เสริมสร้าง พัฒนา และป้องกัน รวมถึง 
วินัยข้าราชการที่เก่ียวกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน 
แนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
การทุจริต ของหน่วยงาน และให้ความรู้เรื่องจิตพอเพียงต้านทุจริต 
(STRONG) โดยนายแพทย์นวรัตน์  วนาพันธพรกุล  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลแม่ทะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ่ือง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  .........โรงพยาบาลแม่ทะ  อ าเภอแม่ทะ   จังหวัดล าปาง...................................................... 
วัน/เดือน/ป ี   :  ………5 มีนาคม  2564 
 
      หัวข ้อ :     EB 9 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและป้องกัน 
                  การทุจริตประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์ทันซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
 
      รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                              EB 9 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและป้องกัน 
                การทุจริตประพฤติมิชอบป้องกันผลประโยชน์ทันซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
           
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  ............................................................................................................................. ....................... 
 
              ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
             
                  (นายสมควร จินะการ)                                      (นายนวรัตน์ วนาพันธพรกุล) 
       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                     5 มีนาคม  2564                                                    5 มีนาคม  2564 
 
 
                                                ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
                                                       (นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
                                                            พนักงานบริการ 
                                                                     5 มีนาคม  2564 
 

 
 


