
                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/30   วันที่        3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุม  
         ภายในและการบริหารความเสี่ยง บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การ
ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด เพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นโดยการตรวจสอบภายใน   จะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ นั้น 

             ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  บน website ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :     3  กุมภาพันธ์  2563 
หัวข้อ  :  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การติดตามระบบควบคุม  
            ภายในและการบริหารความเสี่ยง  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             เอกสารแนบ 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                       ( นายอวบ  มีแดนไผ่ )                               ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์ ) 
                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
         วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3            วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3                
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                       วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3                
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