
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ทีบ่ร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/       วันที ่  ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๒                 . 

เรื่อง  ขออนุญาตน าการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมี

กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง   

ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence  
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     EB๑๙
หน่วยงานมกีารรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  ซ่ึงได้จัดท าเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในเอกสาร และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
  
  
 
              (นายดนัย  แป้นทอง) 
                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
                                     
 
 
                       (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
                   นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
  



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกระสัง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง 
วันเดือนปี: ๒๒มีนาคม ๒๕๖๒ 
หัวข้อ : การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (EB19) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส (EB19) 
Linkภายนอก: ไม่มี  
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 

          พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

     (นางพิมพ์วดี  จิระวิกรานต์กุล)   

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                ชัยยงค์  บุญสอน 

             (นายชัยยงค์  บุญสอน)   

        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่ ๑๙มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                  ดนัย   แป้นทอง 

               (นายดนัย  แป้นทอง)   

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลกระสัง 
ที ่ ๒๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรในหน่วยงำน 
……………………………………………….. 

  โรงพยาบาลกระสัง มีแนวนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการส่งเสริมป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาให้ทุกหน่วยบริการ สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม”  โรงพยาบาลเป็นองค์การหลักในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเสมอภาพ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวไปสู่เป้าหมายสังคมสุขภาพ ดังนั้นเพ่ือให้โรงพยาบาลกระสังสามารถน านโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายจังหวัด ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารใน
หนว่ยงาน จากบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. นายกษิดิ์เดช  ศิริเวชยันต์   ทันตแพทย์ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายดนัย  แป้นทอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางพยอม  จันทร์แดง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  ๔. นางอรกานต์  โกยสวัสดิ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๕. นางวริยา  มโนปราณีต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ  
 ๖. นายอธิวัฒน์  อรุณโรจน์โสภิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางสาววิไลรัตน์  พิลาดรัมย ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นายศรลักษณ์  ศิลปะ  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการและเลขานุการ  
 ๙. นางสุจิรา  ผิวสุข  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
 ๑. ติดตามตรวจสอบ สอบทาน ให้หน่วยงานมีการยายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบด้วน เชื่อถือได้และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
 ๒. ติดตามตรวจสอบให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 ๓. ติดตามให้หน่ยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 ๔. ตรวจสอบการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อก าหนดของทางราชการ และมติ 
ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในกิจการของหน่วยงาน 
  ๕. คณะกรรมการาสามารถเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือน าเสนอข้อมูล ร่วม
ประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องและจ าเป็น 



  ๖. จัดท ารายงสานของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการในด้าน
ต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานทุกสามเดือน ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
  ๗. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระสัง มอบหมาย ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเดกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   สั่ง ณ วันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
     

                               (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
          นายแพทย์ช านาญการปฏิบัติหน้าที่ 
                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
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