
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม                                             
ที่   นพ 0032.003 / 2 วันท่ี  9  มกราคม  2564                  

เรื่อง ขออนมุัติแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง 
        จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 

เรื่องเดิม 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)  

2. คำสั่งโรงพยาบาลวังยาง ที่ 6 /2564   ลงวันที่  9  มกราคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564          คณะ
กรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจรติและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาล
วังยาง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

เรื่องพิจารณา 
1. อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564  
2. ขออนุญาตแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน และให้ความร่วมมือ 
3. ขออนุญาตเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลวังยาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ    

 

                                                                 
(นายวิวรรธน์  วงศ์ตาข่ี) 

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 

                                       อนุมัติ                            

                                               
                                          (นายอนุชิต  ขันทะชา) 

                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 



 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม                                             
ที่   นพ 0032.003 / 3  วันท่ี  9  มกราคม  2564                  

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ    
        โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม ปงีบประมาณ 2564  

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

เอกสารอ้างอิง 
1. บันท ึกข ้อความ กล ุ ่มงานบริหารทั ่วไป ท ี ่  นพ 0032.003 / 2564 ลงว ันที ่ 9 มกราคม 2564             

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง 
จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์   

2. คำสั่งโรงพยาบาลวังยาง ที่ 6 /2564  ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 

3. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง จังหวัด
นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564       

ข้อสั่งการ 

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ และถือปฏิบัติตามแนวทางและถือเป็นหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ทุกคน ในการ
สอดส่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 

 
(นายอนุชิต  ขันทะชา) 
 นายแพทย์ชำนาญการ 

รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
  



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังยาง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวังยาง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังยาง 
ชื่อหน่วยงาน   :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังยาง 
วัน / เดือน / ปี   :  12  มีนาคม  2564 
หัวข้อ   :  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง 
ปีปงบประมาณ 2564 และขอเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลวังยาง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ 0032.003 / 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 
และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์   

2. คำสั่งโรงพยาบาลวังยาง ที่ 6 /2564  ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 

3. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม 
ประจำปีงบประมาณ 2564        

Link ภายนอก ..... http://www.wangyanghos.go.th/webthathos/index.php 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ............................................................................  
 
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                          
                  .......................................                       …………………………………… 
                   (นายวิวรรธน์  วงศ์ตาขี่)                                             (นายอนุชิต  ขันทะชา)  
      ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
           วันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                                วันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
                   

................................................... 
(นายนฤเบศร์  นาคนิล) 

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 


