
 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     โรงพยาบาลเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ๔7290                                                      . 
 

ที่  สน ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๕๕      วันที่     ๑  กันยายน  ๒๕6๕                                    . 
 

เรื่อง รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและแก้ไขการการท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์                .                                      
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

  ด้วย   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ นั้น 

เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและ
แก้ไขการการท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซต์ 
ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์  บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

                                                           
                                                    (นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา)         
                                                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 
                                                                                   ทราบ/ อนุญาต 
                                                                                                      

                                                                                              
                                                                                (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 

 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
โทร. 042-7091๔๘ 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
ส าหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........โรงพยาบาลเจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........๑  กันยายน..256๕.................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและแก้ไขการ
การท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของโรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาลเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและแก้ไขการการท าผิดวินัยของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

      
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์โชคคติวัฒน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์
วันท่ี  ๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๕                            วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๓ 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

(นายสจัพงษ ์โชคคติวัฒน์) 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์
 วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๓ 

 

      
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์โชคคติวัฒน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์
วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๓       วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๓ 

 

      
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์โชคคติวัฒน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์
วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๓       วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๓ 

 

      
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์โชคคติวัฒน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์

      
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์โชคคติวัฒน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายอุทัย  สขุานนท์ ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  ๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๕   

                                                     



-2- 
 

ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบ ุLink ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


