
 

 

 

 

     บันทึกขอความ                                                
สวนราชการ    โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ   

ท่ี พช 0032.301/1792                                  วันท่ี 25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดตั้งชมรมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ตามโครงการประเมิน  

        คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA : Evidence Based : EB 23 ) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การ
เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส เพ่ือ
เปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบ และถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน และการพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ความโปรงใส ในการจัดต้ังกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมิใชกลุมทีมีข้ึนตามโครงสรางหนวยงานเพ่ือ
ตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ( EB 23 )  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานมี
ความโปรงใสมากยิ่งข้ึน มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีหรือแนวทางการดําเนินท่ีชัดเจน นั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และกลไกสําคัญใน
การตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน จึงเห็นควรจัดต้ังกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานใน
หนวยงาน  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ               
( ITA : Evidence Based : EB 23 ) ดังกลาว 

จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบประการใดโปรดลงนามตอไป 

 
 

   ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
 
 

                                                                                            ( นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ ) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
  



 

 

     บันทึกขอความ                                                
สวนราชการ    โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ   

ท่ี พช 0032.301/1793                                  วันท่ี 25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรม STRONGจิตพอเพียงตานทุจริต” และแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ.2564 ) ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ปขางหนาไววา หาก
ยุทธศาสตรชาติไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริงประชาชนไทยจะ
มีความตื่นตัวตอการทุจริตมากข้ึน มีการใหความสนใจตอขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตท่ีมี
ตอประเทศมากข้ึน  นั้น 

  ในการนี้  เ พ่ือใหภาพอนาคตดังกลาวสามารถบรรลุผลไดจริง ภาคประชาชนตองให
ความสําคัญอยางแทจริงกับการปรับประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบหลักการตอตานการ
ทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือสรางฐานคิดจิตพอเพียงตานทุจริตใหเกิดข้ึนกลุมเจาหนาท่ีในสังกัดโรงพยาลบาลวังโปง  เพ่ือ
ผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุกดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงตานทุจิตดวยกรอบ  
STRONG โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

  1.เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใสโรงพยาบาลวังโปง 
  2.เพ่ือผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิต
พอเพียงตานทุจริต ดวยกรอบ STRONG โดยกําหนดวัตถุประสงคยอย คือ 
  2.1 เพ่ือปลูกฝง STRONG จิตพอเพียงตานทุจริตแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง 
  2.2เพ่ือปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมจิตสํานึกความละอายใจในการทําทุจริตและไมทนตอการทุจริต 
  2.3 เพ่ือปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
  2.4 เพ่ือยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 
  2.5 เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 
  1.อนุมัติใหจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต 
  2.ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
  3.อนุมัติเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง 

 

 
 

   ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
 
 

                                                                                            ( นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ ) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

 
 
 
 

คําสั่งโรงพยาบาลวังโปง 
                                                       ท่ี  85  /๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานชมรม STRONG โรงพยาบาลวังโปง ตามโครงการประเมินคุณธรรม 
       และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 ( Integrity and  Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
.................................................................... 

อนุสนธิคําสั่งโรงพยาบาลวังโปง  ท่ี 133/2563  ลงวันท่ี  5 มีนาคม 2563 
โดยท่ีเปนการสมควร  เพ่ือใหการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment  : ITA ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามกรอบการประเมินการ
ใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence  Based   Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB 23 )   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ (๒)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน จึงขอพ.ศ.๒๕๓๔ แตงตั้งบุคคลผูมีรายนามและตําแหนงตอไปนี้  เปนคณะทํางานเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB 23) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 ดังมีรายนามและตําแหนงดังตอไปนี้ 
   1. นายสุรศักดิ์           จันทรเกตุ ผูอํานวยการ                  หัวหนาคณะทํางาน 
   2  นางนิธินันท  สกุลทอง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รองหัวหนาคณะทํางาน 

  3. นายไพโรจน  สุรัฐนันทศิริ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                    คณะทํางาน 
  4.นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 
5.นางอักษิพร  บุญแจง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 
6.นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
7.นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
8.นางสุนิสา  ขันทอง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
9.นายเสกสิทธิ์  ศรีดี   เภสัชกรชํานาญการ                            คณะทํางาน 
10.นางวิไล  ชูเมือง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   คณะทํางาน 
11.นายอนุสรณ แกวเพียร  นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ       คณะทํางาน 
12.นายจรูญ  เบาชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะทํางาน 
13.นางธนิษฐอร สุรัฐนันทศิริ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   คณะทํางาน 
14.นางกุลวล ี  สังขไทย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
15.นางพรภิมนต ศรทะวาริก  เจาพนักงานพัสดุ                                คณะทํางาน 
17.นายไพรัตน           ฉัตรทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
 

18.นายปราโมทย… 
 
 



 
                                           -2- 

 
18.นายปราโมทย นรายศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบตัิการ          คณะทํางาน        
19.นายสุดเขต  อยูสะเดียง  ขาราชการบํานาญ   คณะทํางาน 

        20.นายทองด ี  บุญแจง   ขาราชการบํานาญ                              คณะทํางาน 
21.น.ส.ธัญวรัตน ราเริง   ประธาน อสม.                                   คณะทํางาน 
22.นางสุภาวด ี ตั้งเมืองทอง    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    คณะทํางานและเลขานุการ                                  

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑.พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ตาม
มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และโรงพยาบาลวังโปง 
  ๒.กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน 

๓.จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
  ๔.กําหนดระเบียบหรือแนวทางการดําเนินของกลุมท่ีชัดเจน 
               ๕.เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเขารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๖.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน และ
รายงานผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปงทราบ 

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

         (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ) 
    นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป....๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.................  

หัวขอ หลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเปนทางการเพ่ือดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริต
ของหนวยงาน และการบริหารงานท่ีโปรงใส  
 
 รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ชมรม STRONG  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         - สมาชิกกลุมเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         - หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
         - หลักฐานการริเริ่มเพ่ือการเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
 
หมายเหตุ 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  
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