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

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง 
        จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 

เรื่องเดิม 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)  

2. คำสั่งโรงพยาบาลวังยาง ที่  6 /2564   ลงวันที่  9  มกราคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564          
คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลวังยาง 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. บันทึก ข้อความ กลุ่ มงานบริหารทั่ วไป  ที่  นพ 0032.003 / 2564 ลงวันที่  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 

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการปอ้งกนั ปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ และถือปฏิบัติตามแนวทางและถือเป็นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการ
สอดส่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 

 
(นายอนุชิต  ขันทะชา) 
 นายแพทย์ชำนาญการ 

รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
 
 
 
 
 



 
 

 

คำสั่งโรงพยาบาลวังยาง 
ท่ี ๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

---------------------------------------- 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานคณะ
กรรมการ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)และสำนักงาน 
กพร. กำหนดเป็นตัวช้ีวัดมิตภิายในประเด็นการพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดที่ ๗ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน น้ำหนักร้อยละ ๕ นั้น 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่ องดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของโรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
     คณะกรรมการการอำนวยการ ประกอบด้วย  

          ๑. นายอนุชิต ขันทะชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง     ประธานกรรมการ 

          ๒. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังยาง ทุกคน        กรรมการ 
          ๓. นายวิวรรธน์  วงศ์ตาข่ี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
          ๔. นางสาวสุกัญญา   วงศ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
          บทบาทหน้าท่ี 
          ๑. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง 
          ๒. อำนวยการ บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงพยาบาล 
          ๓. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
          ๔. สนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม งานวิชาการ      ตาม
นโยบายแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการ ITA เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการใน
ส่วนรับผิดชอบ หรือประพฤติมิชอบ การจัดการระบบจัดการข้อร้องเรียน และกำหนดกลไกในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
          ๕. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานความโปร่งใส การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ 



 
 
   คณะทำงาน ITA  
     ๑. นายอนุชิต   ขันทะชา      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง     ประธานกรรมการ 
     ๒. นางจิรัชญา   อุไรวงศ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ 
     ๓. นางสาวสุกัญญา วงศ์เจริญ      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ              กรรมการ 
     ๔. นางพรรณิภา  ศิริวัฒน์      เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน              กรรมการ 
     ๕. นายอรรถวรวุฒิ  ศิริวัฒน์        เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทยช์ำนาญงาน             กรรมการ      
     ๖. นายหาญศึก ไกยะฝ่าย     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ                                  กรรมการ      
     ๗. นางสาวอาพชรดา  บัวบาน      นักรังสีการแพทย์                                            กรรมการ  
     ๘. นายวิวรรธน์ วงศ์ตาข่ี       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
     ๙. นางนิชาภา สาสอน       นักวิชาการการเงินและบัญชี              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
     บทบาทหน้าท่ี 
          ๑. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
          ๒. ประสานความร่วมมือและการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงพยาบาล 
          ๓. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ตามแนวทางการ
ประเมิน โดยใช้เครื่องมือการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์        ( 
Evidence Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
   สั่ง ณ  วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๔ 

                                                              
      (นายอนุชิต  ขันทะชา) 
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 

 
 

 

 



แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. การประกาศเจตนารมณ์
ขอ งผู้ บ ริ ห ารแ ละ ค ณ ะ
เจ้าหน้ าที่ ในการแสดงถึง
เจตนารมณ์ ต่อต้ านการ
ทุจริต 

1. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติด้านจริยธรรม จิตสำนึก
สาธารณะ และการต่อต้านการทุจริต 

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติ งานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ตาม
หลักธรรมมาภิบาลและหลักการบริหาร 

เพ่ือประกาศเป็นองค์กรใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 

1. ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต จำนวน  0 ครั้ง 
2. ข้อร้องเรียนด้านประพฤติมิชอบ จำนวน 0 ครั้ง 
 

1. ผอก. รพ. วังยาง 

2. เจ้าหน้าที่ รพ.วังยาง 79 คน 
ธันวาคม 2563 ไม่มีงบประมาณ  

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ต่ อ ต้ า น ก า รทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพ ฤติ มิ ช อบ ด้ วยสื่ อ
ป ระ ชาสั ม พั น ธ์ แ ล ะสื่ อ 
Eletronic 

1. เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงภัยการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. มีช่องทางแจ้งข่าวสาร แจ้งข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและ
ประพฤติชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. มีช่องทางสื่ อสารแ จ้งเบาะแสการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ รพ.วังยาง 79 คน 

2. ผู้รับบริการ 

3. ประชาชนทั่วไป 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 
64 

ไม่มีงบประมาณ  

3. กิจกรรมตรวจสอบความ
โปร่ง ใส  การบริหารงาน
โรงพยาบาลวังยาง 

1. เพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข
โรงพยาบาลวังยาง ได้แก่ ค่าตอบแทน, ค่า ใช้ จ่ายตาม
โครงการ, การจัดซ้ือ จัดจ้าง, การใช้รถราชการ และการใช้
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- อัตราข้อร้องเรียน เร่ืองการทุจริต จำนวน  0  ครั้ง 1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

2. การจัดซ้ือ จัดจ้าง 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

4. การใช้รถราชการ 

5. งานพัสดุ 
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ทุ ก ไ ต ร ม า ส 
ปีงบประมาณ 2564 

ไม่มีงบประมาณ  

4. โค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เท ศ
เจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาล
วังยาง 

1. บุคลากรใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ สิทธิ สวัสดิการตนเอง 

2. บุคลากรใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบวินัย
ข้าราชการ 

- บุคลากรทุกประเภท มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ 
สวัสดิการและระเบียบวินัย หลังผ่านการอบรม ร้อย
ละ 80 

- เจ้ า ห น้ า ที่ ให ม่  ที่ เข้ าม า
ปฏิบัติงานในปี งบประมาณ 
2563 ทุกคน 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 
64 

ไม่มีงบประมาณ  

5. มีช่องท างสื่ อสารให้ผู้
ร้องเรียน / ผู้รับบริการได้
ส่งข้อร้องเรียนหรือชื่นชม 

1. ให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้รับบริการได้เข้าถึงช่องทางสะดวก ส่ง
ข้อมูลข้อร้องเรียนหรือชื่นชม เจ้าหน้าที่ด้วยระบบ Electronic 

2. มีตู้รับเร่ืองร้องเรียน เพ่ิมความสะดวกให้ผู้รับบริการ 

- จำนวนข้อร้องเรียน ที่ได้รับพิจารณาและ/หรือ หา
แนวทางแก้ไข ร้อยละ 100 

1. ผู้รับบริการ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 
64 

ไม่มีงบประมาณ  

 

                                                  
                                   ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                                                                        ลงชื่อ ..................................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ 
                                                  (นายววิรรธน์  วงศ์ตาขี่)                                                                        (นายอนุชิต  ขันทะชา) 
                                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                                                                                                           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 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 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 

 

 


