
ล ำดับ วันท่ี เวลำเข้ำตรวจสอบ หน่วยบริกำร หมำยเหตุ
20-ก.พ.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.นำคล้อ

13.00-16.00 น. รพ.สต.นำบัว
10-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.หนองกะท้ำว

13.00-16.00 น. รพ.สต.ห้วยตีนต่ัง
11-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.นครชุม

13.00-16.00 น. รพ.สต.น  ำกุ่ม
17-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.หนองหิน

13.00-16.00 น. รพ.สต.เกษตรสุข
18-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.บ้ำนพร้ำว

13.00-16.00 น. รพ.สต.บำงยำงพัฒนำ
19-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.บ้ำนแยง

13.00-16.00 น. รพ.สต.บ้ำนห้วยทรำยเหนือ
24-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.น  ำเลำ

13.00-16.00 น. รพ.สต.บ่อโพธ์ิ
09.00-12.00 น. รพ.สต.แก่งทุ่ง
13.00-16.00 น. รพ.สต.ยำงโกลน
09.00-12.00 น. รพ.สต.ห้วยเฮี ย
13.00-16.00 น. รพ.สต.นำจำน

31-มี.ค.-63 09.00-12.00 น. รพ.สต.บุ่งตำรอด
13.00-16.00 น. รพ.สต.เน่ิมเพ่ิม

5

ตารางออกตรวจสอบภายใน คปสอ. นครไทย ปีงบประมาณ 2563
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

1

3

4

ตรวจแล้ว

9 26-มี.ค.-63

6

7

8

10

25-มี.ค.-63

( นำยศิษฏิคม  เบญจขันธ์ )
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย

ผู้อนุมัติแผน

( นำยอวบ  มีแดนไผ่ )
นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร

ผู้เสนอแผน



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/73       วันที ่     4  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
 การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563     

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และในไตรมาสที่ 2 
ก าหนดให้มีการรายงานผลในการด าเนินการตามแผน นั้น  

ในการนี้ ขอรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบไตรมาสที ่2  ดังนี้  

1. แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน 
ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ วันที่  หน่วยบริการ สถานะ หมายเหตุ 

1 
20-ก.พ.-63 รพ.สต.นาคล้อ ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 

  รพ.สต.นาบัว ออกตรวจแล้ว ตามเอกสารแนบ 

2 
10-มี.ค.-63 รพ.สต.หนองกะท้าว ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.ห้วยตีนตั่ง ยังไม่ได้ด าเนินการ  

3 
11-มี.ค.-63 รพ.สต.นครชุม ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.น้ ากุ่ม ยังไม่ได้ด าเนินการ  

4 
17-มี.ค.-63 รพ.สต.หนองหิน ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.เกษตรสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ  

5 
18-มี.ค.-63 รพ.สต.บ้านพร้าว ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.บางยางพัฒนา ยังไม่ได้ด าเนินการ  

6 
19-มี.ค.-63 รพ.สต.บ้านแยง ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.บ้านห้วยทรายเหนือ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

7 
24-มี.ค.-63 รพ.สต.น้ าเลา ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.บ่อโพธิ์ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

8 
25-มี.ค.-63 รพ.สต.แก่งทุ่ง ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 รพ.สต.ยางโกลน ยังไม่ได้ด าเนินการ  

9 
26-มี.ค.-63 รพ.สต.ห้วยเฮี้ย ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 รพ.สต.นาจาน ยังไม่ได้ด าเนินการ  

10 
31-มี.ค.-63 รพ.สต.บุ่งตารอด ยังไม่ได้ด าเนินการ  

  รพ.สต.เนิ่มเพ่ิม ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

 

 



 

- ๒ - 

  2. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งเป็น
แผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร 
“อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน มีผลการด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จ  
พระยุพราชนครไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด จ านวน 78 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                          
                                                               
                                                                          



 
แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปี 256๓ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 รอบ  ๖  เดือน          รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 
 

 
 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของหน่วยงาน
ไม่ถูกตรวจสอบ
จากหน่วยงาน
ภายในและ
หน่วยงาน
ภายนอกใน
เรื่องทุจริต 

รพร.นคร
ไทย/สสอ./
รพ.สต. ใน
เครือข่าย 

ประสิทธิภาพ
การป้องกัน
ยับยั้งการ
กระท าความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

- - -  / / 
 

๒. อบรมให้ความรู้เรื่อง 
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรมมี
จิตส านึกท่ีดี  
ไม่ทุจริต ร้อย
ละ ๑๐๐ 

ข้าราชการ 
และ
เจ้าหน้าที่
ของ รพร.
นครไทย 
๗๐ คน 

บุคลากรใน
หน่วยงานไม่
ทุจริต 
มีคุณธรรม และ
มีความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน 

- - - /  / 
 

 

 
 



   
             

แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี 256๓ 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

       ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ      
  

 ปัญหาอุปสรรค   
 ตารางการออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามก าหนดการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานรับตรวจ และ หน่วยงานผู้ตรวจ  
 หน่วยรับตรวจแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกัน และมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนได้ทัน 
 การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไม่ใช้งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมได้ 
 บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้การท างานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
 ขาดก าลังบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนด ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้   

 
 

 ข้อเสนอแนะ   
 ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหน่วยงานมาด าเนินการอบรมให้ความรู้  
 ด้วยภาระงานของเจ้าหน้าทีซ่ึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีค่อนข้างมาก และใช้เวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานตามแผนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 

 
  
 
 
                                                                                                                                                                

              ลงชื่อ                                    ผู้รายงาน                                          
                                                                            ( นายอวบ  มีแดนไผ ่)                                                                                 
                                                                      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
               
 







รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากร 
ในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ าปี 2563 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอวบ  มีแดนไผ่ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ   27 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จ- 

พระยุพราชนครไทย 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานใน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
การประเมินการรับรู้ จากเครื่องมือและแบบส ารวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยม
ในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการไทยใสสะอาด 

     6.  งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ                           

     7.  ขั้นตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ล าดับที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 78 คน 

      
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ล าดับที่ หัวข้อการประเมินตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1 ข้าราชการบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความ

เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จากการตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน  

2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assesment : ITA) ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
มีคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

- อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน 

 



- ๒ - 

 

ล าดับที่ หัวข้อการประเมินตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ผลการด าเนินงาน 
3 หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นครไทย ด าเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 จะด าเนินการ
ภายในเดือน มถิุนายน - กรกฎาคม 2563  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 
2563 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

     9.  การประเมินจุดอ่อน/ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ     

 - การจัดเตรียมการฝึกอบรมมีเวลาน้อยและเร่งรีบ เพ่ือให้ทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
 - ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมน าของ รพ. ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกคน   

     10.  แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

๒. ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมน าของ รพ. เข้าร่วมการอบรม เพ่ือให้ตระหนักว่าเรื่องผลประโยชน์ 
 ทับซ้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคนต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สมารถวิเคราะห์ได้ว่า     

สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน 

     11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถ้ามี)    

  1)  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม   
       2)  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ   
  3)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและก าหนดการ   
       4)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน   
  5)  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
       6)  จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)  หนังสือตอบรับวิทยากร   
       8)  รายงานการประชุม    
  

            ลงชื่อ................................................................ผู้จดัท ารายงาน  

( นายอวบ  มีแดนไผ่ ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

    ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 22 
ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 
 

 
 
 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 22 
ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 
 

 
 
 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 22 
ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 

 

 



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/74   วันที่        4  มีนาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
          ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น และ 
ก าหนดให้มีการเผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ รอบไตรมาสที ่2 และ 4 ของปีงบประมาณ  นั้น 

            ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดังกล่าว บน website ของ
หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ 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  :     4  มีนาคม  2563 
หัวข้อ  :  รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
            การทุจริต และประพฤติมิชอบ  
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ 
             Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
                      ( นายอวบ  มีแดนไผ่ )                               ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์ ) 
                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3               วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3                
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 


