
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/เดือน/ปี :  1 มีนาคม 2564 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
         - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโขงเจียม 
Link ภายนอก :  ……………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : ............................................................................................................................. ......................... 
 
 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง   
 
 
  
 
                 (นางนงคราญ  ย่าพรหม)                                            (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
          ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม                
        วันที่ 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                                 วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

                                                     (นายปรัชญา  พลอยเพชร) 
                                          ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                              วันที่ ๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 



  
 

 
                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลโขงเจียม   อ าเภอโขงเจียม   จังหวัดอุบลราชธานี    โทร. 045-959661 
ที่  อบ 0032.001.03/384        วันที่  1  มีนาคม 2564     
เรื่อง  ขออนุมัติแผนการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม            
                                    
      เรื่องเดิม 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้   

  ข้อพิจารณา 
  ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลโขงเจียม ได้จัดท าแผนแผนการด าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมชมจริยธรรม  เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดของโรงพยาบาล ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฎิบัติราชการ และ บูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   พร้อมนี้ขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564  ผ่านเว็บไชต์
ของหน่วยงาน  

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโขงเจียม   
 

                                                            
                                         (นางกมลพรรณ  เนวลา)  

                                                  นักวิชาการพัสดุ     

               
                                                                                    (นายวรยุทธ  เลิศแล้ว)                                                 

       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                   
                          อนุญาต/ด าเนินการ 
 

               
                       ( นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
             นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง  
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโขงเจียม   จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  1  มีนาคม  2564 
หัวข้อ :  แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : ...............................................................................................................................................  
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

                       
               (นายวรยุทธ  เลิศแล้ว)  
             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                         
                 (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง               
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

 
 

ผู้รับผิดชอบการการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายปรัชญา  พลอยเพชร) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่  4  มีนาคม 2564 

 
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/เดือน/ปี :  1 มีนาคม 2564 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
         - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโขงเจียม 
Link ภายนอก :  ……………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : ............................................................................................................................. ......................... 
 
 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง   
 
 
  
 
                 (นางนงคราญ  ย่าพรหม)                                            (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
          ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม                
        วันที่ 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                                 วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

                                                     (นายปรัชญา  พลอยเพชร) 
                                          ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                              วันที่ ๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
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