
 

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี   พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/80.4 วันท่ี     9  มีนาคม  ๒๕๖5               

เรื่อง   ขออนุมัติจัดทำโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากร 

 ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                   ตามท่ี กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 9 กำหนดใหหนวยงานมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมท้ังการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย นั้น 

                   ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดาน
จริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 
หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตเผยแพรบน website ของหนวยงาน  
เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ 
และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                             

 

                                                                    (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                                             นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 
 
                                                          ความเห็นของผูมีอำนาจส่ังการ                    

                                                                  เห็นชอบ / อนญุาต                                                                                    

                                         

                                                                 (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                                  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย     
 

  
 



1. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

2. ช่ือโครงการ  การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล 
 สมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565  

3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA  

ถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ๒๕๖๔ และใหใชตอไปถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปน
แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการมุงเนนกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม ซ่ึงหลักการจะไดคนดี
คนเกงมาอยูในระบบราชการไดนั้น ยึดหลักการสำคัญ ประกอบดวย 

1. หลักคุณธรรม (Merit-based) 
2. หลักสมรรถนะ (Competency-based) 
3. หลักผลงาน (Performance-based) 
4. หลักการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) 
5. หลักคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work life) 

โดยหนวยงานจะตองกำหนดหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหใชดุลยพินิจสวนตัวใหนอยท่ีสุด และมีการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน ใหเกิดการรับรู เขาใจ และนำไปปฏิบัติได 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงไดจัดการอบรมเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรม
และการรักษาวินัยแกบุคลากรในสังกัด ประจำป 2565 ผานการอบรมผูบริหารกับทีมนำ เพ่ือใหบุคลากรผูเปนแกนหลัก
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และการปองกัน
มิใหกระทำผิดวินัย สามารถนำไปถายทอดใหแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีทุกระดับทำงานโดยตระหนักถึงการนำ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดกระทำผิดวินัย อันจะสง 
ผลดีแกตนเอง ผลดีแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี สงเสริมภาพลักษณท่ีดีแกหนวยงาน รวมถึงการใหบริการประชาชน 
ท่ีมีคุณภาพตอไป 

4. วัตถุประสงคโครงการ 
๔.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงใหใชตอไปถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 

๔.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การรักษาวินัย และการปองกันมิใหการกระทำผิดวินัย โดยใชการประเมินการ
รับรู จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๔.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยมในการเชิดชู
ความดี ความซ่ือสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการไทยใสสะอาด 

 

5. เปาหมาย… 
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5. เปาหมาย 
ทีมนำของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 20 - 35 คน 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

7. วิธีการดำเนินการ 
จัดประชุมอบรมใหความรูเรื่องการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 

8. วิทยากร 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

9. ระยะเวลาการดำเนินการ 

วันท่ี 17 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 15.๐0 - 16.30 น. ณ หองประชุมรวงผึง้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

10. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
ไมใชงบประมาณ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

12. การประเมินผลและตัวช้ีวัด 
๑๒.๑ ขาราชการ บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยมีความเขาใจเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี (ครองตน ครองคน ครองงาน) และความรูดานวินัย การรักษาวินัย รวมถึงการ
ปองกันไมใหกระทำผิดวินัย 

๑๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity & Transparency 
Assesment : ITA) ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย มีคะแนนประเมินรอยละ ๙2 ข้ึนไป 

13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๓.๑ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในหนวยงาน 
๑๓.๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม

ในการทำงาน การรักษาวินัย และการปองกันมิใหการกระทำผิดวินัย 
๑๓.๓ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเปนองคกรท่ีโปรงใสและมีธรรมมาภิบาล 

เปนท่ียอมรับตามหลักสากล 
๑๓.๔ หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ยกระดับความโปรงใสและคุณธรรม  

จนเกิดเปนภาพลักษณท่ีดีและมีความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผนดิน 
 

14. การอนุมัติ… 
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14. การอนุมัติโครงการ 
 
     
         
 ลงชื่อ .............................................. ผูเสนอโครงการ 
                                                        (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                                       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 
 
 ลงชื่อ .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำหนดการอบรมใหความรู เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 256๔ 

วันท่ี 17 มกราคม 2565 เวลา ๑5.00 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

--------------------------------------------- 
 
เวลา 15.00 - ๑5.15 น. - เรียนเชิญ นายแพทยศิษฏิคม เบ็ญจขันธ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

 กลาวเปดการอบรม และชี้แจงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล 
 สมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2565 

เวลา ๑5.15 - ๑6.๓๐ น. - หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป บรรยายใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม และดานวินัย ดังนี้ 
   1. การครองตน ครองคน ครองงาน 
  2. ความผิดวินัยและการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
  3. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผูปฏิบัติงาน  
  4. ตัวอยางการกระทำผิดวินัยท่ีพบบอย  
 - กลาวปดการอบรม 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









     

                                          

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/93                  วันท่ี     18  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย 

แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 และขออนุญาตเผยแพร 
บนเว็บไซตหนวยงาน  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดรับอนุมัติจัดทำโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดาน
จริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรู
ดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ในวันท่ี 17 มีนาคม ๒๕๖5 จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการดังกลาว ตามรายละเอียด 
ท่ีแนบ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

  

 

                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 

                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                                               อนุญาต 

 

 

 

                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการอบรมใหความรู เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย แกบุคลากร
ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ      นายอวบ  มีแดนไผ 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมงานบริหารท่ัวไป 
4. วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ   วันท่ี ๑7 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมรวงผึ้ง 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
5. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหใชตอถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 
๕.๒ ขาราชการและเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การรักษาวินัย และการปองกันมิใหการกระทำผิดวินัย โดยใช
การประเมินการรับรู จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใชหลักฐานเชิง
ประจกัษ 
๕.๓ สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และสรางคานิยม
ในการเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปน
ขาราชการไทยใสสะอาด 
 

 6.  งบประมาณ ไมใชงบประมาณ                           

     7.  ข้ันตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 จัดประชุมอบรมใหความรูเรื่องการเสริมสราง
และพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการ
รักษาวินัย 

มีผูเขารวมอบรม จำนวน ๒๐ คน 
(ทีมนำของโรงพยาบาล) 

      
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ลำดับท่ี หัวขอการประเมินตามท่ีกำหนดไวในโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 ขาราชการบุคลากรท่ีเขารับการอบรมมีความ

เขาใจเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ี (ครองตน ครองคน ครองงาน) และ
ความรูดานวินัย การรักษาวินัย รวมถึงการ
ปองกันไมใหกระทำผิดวินัย 

- จากการตอบแบบสอบถามรอยละ 90 
เจาหนาท่ีมีความเขาใจในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน  

2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assesment : ITA) ของ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
มีคะแนนประเมินรอยละ ๙๒ ข้ึนไป 

- อยูระหวางรอผลการประเมิน 



 

- ๒ - 

     9.  การประเมินจุดออน/ปญหา อุปสรรค ของโครงการ     
 - การจัดเตรียมการฝกอบรมมีเวลานอยและเรงรัด เพ่ือใหทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส 2 
 - ทีมนำของโรงพยาบาลไมไดเขารวมการอบรมทุกคน   

     10.  แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งตอไป 
 1. จัดอบรมในไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

๒. ใหผูบริหาร หัวหนางาน และทีมนำของ รพ. เขารวมการอบรม เพ่ือใหตระหนักวาเรื่องผลประโยชน 
 ทับซอนเปนเรื่องใกลตัว ทุกคนตองทำงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  

     11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถามี)    

  1)  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม   
       2)  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ   
  3)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ   
       4)  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน   
  5)  รายชื่อผูเขารวมโครงการ  
       6)  จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)  หนังสือตอบรับวิทยากร   
       8)  รายงานการประชุม    
  

            ลงชื่อ................................................................ผูจดัทำรายงาน 

( นายอวบ  มีแดนไผ ) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

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

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 9 
ภาพถายโครงการอบรมใหความรู 

เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัยแกบุคลากรในสังกัด 
ประจำปงบประมาณ 256๕ 

วันท่ี ๑7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

 

 
 

 

 
 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 9 
ภาพถายโครงการอบรมใหความรู 

เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัยแกบุคลากรในสังกัด 
ประจำปงบประมาณ 256๕ 

วันท่ี ๑7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
ณ หองประชุมรวงผ้ึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

 

 
 

 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :        18 มีนาคม 2565 
หัวขอ  :  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย  
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 และขออนุญาตเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเสริมสรางและพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการรักษาวินัย  
แกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 2565 และขออนุญาตเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน  
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

 
 
                      ( นายอวบ  มีแดนไผ )                               ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ          ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5            วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                         วันท่ี  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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