
 

สวนราชการงานพัสด ุกลุมงานบริหารทั่วไป

ที ่ ขก 0032.312.01/ 
เรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมจิตพอเพียงตานทุจริต ภายใตโมเดล 
สูทุจริต”การรักษาวินัย ปลูกจิตสํานึกดานการซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย
 
 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
สาธารณสุขไดดํา เนินการโครง
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร กําหนดใหหนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริต
ภายใตแนวคิด “ จิตพอเพียงตานทุจริต 

 กลุมงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลแวงนอย
วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริเวณหนาโรงพยาบาล อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขารวม
เจตนารมณในการตานการทุจริต ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการใหความรูดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานMOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) 
จริยธรรมและการรักษาวินัย ปลูกจิตสํานึกดานการซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต
มีขึ้นโดยการบูรณาการในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ ของโรงพยาบาลแวงนอย
เจาหนาที่เขารวมประชุมทุกคนแสดงเจตนารมณโดยกรแสดงสัญลักษณของชมรม 
ทองท่ีอกขางซายตรงหัวใจ พรอมกับกลาวคําวา 
กอนการประชุมจะเริ่มขึ้น  
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา อนุมัตินําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลแวงนอย ตอไป
 
 
 
                                                                               
                                                             
 
  
    

   
   

 

 
 
              (นางวราภรณ  แสนปญญา)  
                     นักวิชาการพัสดุ 
 

 บันทึกขอความ 
กลุมงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลแวงนอย จ.ขอนแกน โทรศัพท 

 วันที ่ 19  กุมภาพันธ  2564

ผลการจัดกิจกรรมจิตพอเพียงตานทุจริต ภายใตโมเดล STRONG “สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู 
การรักษาวินัย ปลูกจิตสํานึกดานการซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวง
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

d Transparency Assessment :  ITA) ประจําปงบประมาณ พ
กําหนดใหหนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริต

จิตพอเพียงตานทุจริต ” รวมถึงตองนําเผยแพรผานเว็บไซต ของหนวยงา

โรงพยาบาลแวงนอยไดดําเนินการจัดทํากิจกรรมจิตพอเพียงตานทุจริต เมื่อ
บริเวณหนาโรงพยาบาล อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขารวม

รมณในการตานการทุจริต ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการใหความรูดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) 

การรักษาวินัย ปลูกจิตสํานึกดานการซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริตซึ่งกิจ
มีขึ้นโดยการบูรณาการในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ ของโรงพยาบาลแวงนอย
เจาหนาที่เขารวมประชุมทุกคนแสดงเจตนารมณโดยกรแสดงสัญลักษณของชมรม คือมือขวากําแนน แนบ

พรอมกับกลาวคําวา  “ สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต

อโปรดทราบและพิจารณา อนุมัตินําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลแวงนอย ตอไป

                                                                                     (นางภัทราภรณ  นพแกว
                                                                                 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

                     ทราบ/  อนุมัติ
   

  
                (นายเตือน  สายบัวทอง
                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย

  

ขอนแกน โทรศัพท ๐๔๓๔๙๙๑๒๓-5 

2564 

สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวง
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด 9 
กําหนดใหหนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริต

รวมถึงตองนําเผยแพรผานเว็บไซต ของหนวยงา 

ไดดําเนินการจัดทํากิจกรรมจิตพอเพียงตานทุจริต เมื่อ
บริเวณหนาโรงพยาบาล อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขารวม

รมณในการตานการทุจริต ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการใหความรูดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เสริมสรางและพัฒนา

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะจัดให
มีขึ้นโดยการบูรณาการในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ ของโรงพยาบาลแวงนอยโดยจะให

คือมือขวากําแนน แนบ
ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอพียง”

อโปรดทราบและพิจารณา อนุมัตินําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลแวงนอย ตอไป 

นางภัทราภรณ  นพแกว) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

อนุมัต ิ
   

นายเตือน  สายบัวทอง)  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 



 
 

ประเด็นหัวขอในการประชุมชี้แจง 
โครงการใหความรูดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) เสริมสรางและพัฒนาจริยธรรมและการรักษา 

วินัย ปลูกจิตสํานึกดานการซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต 
ณ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

...................................................... 
วัน เดือน ป/ เวลา กิจกรรม 

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564กิจกรรมชมรม STRONG จิตพอเพียงตาน 
เวลา 09.30 น.โรงพยาบาลแวงนอย 

- - การรวมกันประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริต ภายใตพันธะสัญญา รวมกัน 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สู
ทุจริต จิตพอเพียง” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ชื่อหนวยงาน  โรงพยาบาลแวงนอยจังหวัดขอนแกน 
วัน/เดือน/ป  :  15มีนาคม 2564 
หัวขอ  :การจัดกิจกรรม “จิตพอเพียงตานทุจริต” ภายใตพันธะสัญญา “สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สู
ทุจริต จิตพอเพียง” 
รายละเอียดขอมูล 

1. บันทึกขออนุมัติจัดทําและดําเนินการโครงการ 
2. โครงการใหความรูดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (MOPH Integrity and 
3. Transparency Assessment: MOPH ITA) เสริมสรางและพัฒนาจริยธรรมและการรักษา 
4. วินัย ปลูกจิตสํานึกดานการซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต 
5. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
7. ภาพกิจกรรม 

Link ภายนอก...................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ............................................................................................................................................................. 
 
                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                       ผูอนุมัติรับรอง 
 
                        วราภรณ  แสนปญญา                                     ภัทราภรณ  นพแกว 
                     (นางวราภรณ  แสนปญญา)                                (นางภัทราภรณ  นพแกว) 
                 ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ                            ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
             วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564                 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

ประภาณี  ทองสมฤทธิ์ 
(นางสาวประภาณี  ทองสมฤทธิ์)                     

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                                                  
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

 
 
 


