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ค าน า 

 โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 โดยให้เป็นไปตามแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการร่วมกับแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
เพ่ือมุ่งเน้นให้ลดและปิดโอกาสการทุจริตในองค์กร และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ทีก่ าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องน ามาตรการป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญในการน าไปด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและมีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
โรงพยาบาลขุนตาล ได้มีการจัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภายในโรงพยาบาลขุนตาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

โดยโรงพยาบาลขุนตาล  ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแนวทาง และรายงานผล
การด าเนินงานให้ทราบ ในรอบ 6 เดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. ด้านความโปร่งใส 

๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลขุนตาล สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุนตาล 

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาลขุนตาล  ได้น าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสมเกิด
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้
ใหม ่ๆ  

 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 

2.๑ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล    และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  

2.๒ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 
ผลการด าเนินการ 

  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ มีการก าหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจนได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

2.๓ ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อยและใน
ส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงรายและอ าเภอ   
ขุนตาล เรียบร้อยแล้วภายใน 30  กันยายน 2563   
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3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
๓.๑ ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์ / ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์ และได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซต์
http://www.maeram.go.th/ และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

๓.๒ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการด าเนินการ  การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย / ระเบียบข้อบังคับ / วิธีการปฏิบัติ

ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ 
๓.๓ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินการ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน / ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลขุนตาลความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

4.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชน / เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ผลการด าเนินการ  
โรงพยาบาลขุนตาล ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกย่องเชิด

ชูคนดี ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี และคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

5.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร  
ผลการด าเนินการ 
โรงพยาบาลขุนตาลได้จัดท า  

๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๒) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
๓) จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  

5.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ผลการด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมาที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการ 
ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม  

5.๓.๑ ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต  
5.๓.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล  
5.๓.๓ ด้านการเงิน  
5.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน 

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน  ยกเว้นด้านการ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน  
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1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต   จ านวน 1 ครั้ง  
2) ด้านทรัพยากรบุคคล                               จ านวน 1 ครั้ง  
๓) ด้านการเงิน                                         จ านวน ๕ ครั้ง  
4) ด้านการควบคุมภายใน                             จ านวน 5 ครั้ง  

 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

6.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ผลการด าเนินการ 
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขุนตาล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจ านวน 150 คน 
 

ปัจจัยสนับสนุน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ

ประสบความส าเร็จดังนี้  
๑) การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปเป็นการ

สร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
๒) โรงพยาบาลขุนตาล มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใสจัดตั้งศูนย์

ประสานราชการใสสะอาดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook  

 
ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลขุนตาล เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา
เทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อ จ ากัด เรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิก
สภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้านท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ าเสมอแม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน  แต่เป็นการ
ก าหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบให้

เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยน าผลการประเมินมาใช้

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสสมเหตุสมผล 
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

3 



โครงการ กิจกรรม ผลการก ากับตดิตาม/ปัญหาทีพ่บ

1.โครงการพฒันาคุณธรรมและความ
โปร่งใส โรงพยาบาลขุนตาลสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลประโยชน์ทบัซ้อนแก่คณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลขุนตาล

1.1ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกลุ่มบคุลากรในองค์กร
เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏบิติัการและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิก์ารปฏบิติังานต่ า

บคุลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงจากผลการด าเนินการ
จัดประชุม ท าใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

1.2 ประชุมวเิคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั
ซ้อนและการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

บคุลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงจากผลการด าเนินการ
จัดประชุม ท าใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งสามารถแยกแยะเร่ืองส่วนตัวกับงานราชการได้และมีความเข้าใจ
ในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอนมากขึ้น

1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริต

บคุลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมมีความสนใจและตระหนักในเร่ืองดังกล่าว

1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่

บคุลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงจากผลการด าเนินการ
จัดประชุม ท าใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจและใหค้วามส าคัญในการปฏบิติัหน้าที่ตาม
ขั้นตอนการปฏบิติังานที่ก าหนด

2.1 การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ด าเนินการเรียบร้อยแล้วได้ด าเนินการตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ก าหนดใหผู้้รับตรวจรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ังภายในเก้าสิบวนันับจากวนัส้ินปงีบประมาณหรือปี
ปฏทินิ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

1.ด้านความโปร่งใส

2.ด้านความพร้อมรับผิด



โครงการ กิจกรรม ผลการก ากับตดิตาม/ปัญหาทีพ่บ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

2.๒ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเส่ียง
ภายในองค์กร

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเส่ียงซ่ึงได้มีการก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทางานโดยแบง่อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ชัดเจนได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และวเิคราะหค์วามเส่ียงที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร

2.3 ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕64

ได้ด าเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายในประจ าปงีบประมาณ 2564 ตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อยและในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดาเนินการ จัดส่ง
รายงานใหส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงรายและอาเภอ ขุนตาล เรียบร้อยแล้วภายใน 30
 กันยายน 2564

3.1 ระบบรับเร่ืองราวร้องทกุข์อิเล็กทรอนิกส์ รับร้องเรียนร้องทกุข์ / ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากการปฏบิติังาน
ของข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเวบ็ไซต์ และได้ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องทกุข์ 
ร้องเรียนผ่านทางเวปไซต์http://www.maeram.go.th/ และทางเฟสบคุอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ

3.2 ใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปอ้งกัน ปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบ

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย / ระเบยีบข้อบงัคับ / วธิกีารปฏบิติัข้อมูล
ข่าวสารใหเ้จ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นประชาสัมพนัธผ่์านทางเวปไซต์

3.3 การสารวจความคิดเหน็ของประชาชนผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้เสีย

ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน / ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปอ้งกันการ
ทจุริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลขุนตาลความพงึพอใจอยู่ในระดับดี

4.1การยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชน /เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นที่
ประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดี

โรงพยาบาลขุนตาล ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการส่งเสริม
ยกย่องเชิดชูคนดี ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี และคัดเลือกพนักงานดีเด่น

3. ด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏบิตัิงาน

4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร



โครงการ กิจกรรม ผลการก ากับตดิตาม/ปัญหาทีพ่บ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

โรงพยาบาลขุนตาลได้จัดท า

๑) นโยบายด้านการพฒันาบคุลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒)ก าหนดมาตรการการปอ้งกันและต่อต้านการทจุริตประพฤติ มิชอบ
๓)จัดท าข้อบงัคับวา่ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

5.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจแผนปฏบิติัการด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

5.๓.๑ ด้านการปอ้งกันและการปราบปรามการทจุริต
5.๓.๒ ด้านทรัพยากรบคุคล
5.๓.๓ ด้านการเงิน
5.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทกุด้าน ยกเวน้ด้าน
การตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรม
ในด้านการควบคุมภายใน

1) ด้านการปอ้งกันและการปราบปรามการทจุริต จานวน 1 คร้ัง
2) ด้านทรัพยากรบคุคล จานวน 1 คร้ัง
๓) ด้านการเงิน จานวน ๕ คร้ัง
4) ด้านการควบคุมภายใน จ านวน 5 คร้ัง

5.1 จัดท ามาตรฐานการปฏบิติังาน ด้านแผนงาน 
งบประมาณและ บคุลากร

5.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
อบรมสัมมาที่เกี่ยวข้อง

5.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน



โครงการ กิจกรรม ผลการก ากับตดิตาม/ปัญหาทีพ่บ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

6.๑ การจัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๐

จัดการฝึกอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ หอ้งประชุมโรงพยาบาลขุนตาล กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
จ านวน 150 คน

6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุนตาล 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล 

วัน/เดือน/ปี :       31   สิงหาคม  2564 

หัวข้อ:  รายงานการผลการติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ   ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 

รายละเอียดข้อมูล  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสที่ 4 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และขออนุญาตน ารายงาน
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลจุน ต่อไป  
 

Link ภายนอก : 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

หมายเหตุ: 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………......  

.................................................................. .......................................................................................................

. 
 
                     ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                 (นางปาลิกา  อ่อนค าเหลือง)                                 (นายอุทิศ  ศรีวิชัย) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

        วันที ่31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                           วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564   

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวอุษมา  ทะทา) 

                                         วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                      



 


