
 

ชมรม STRONG โรงพยาบาลทองแสนขัน สุจริต ยดึมัน่คุณธรรม 
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB 23 ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

สมาชิกกลุ่ม 
1. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน หัวหน้าคณะทำงาน 
๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ   รองหัวหน้าฯ 
๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล   คณะทำงาน 
๔. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  คณะทำงาน 
๕. นางสาวเลขา  ดีแท้  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ คณะทำงาน 
๖. นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  คณะทำงาน 
๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๙. นางสาวกานต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  คณะทำงาน 
๑๑. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  คณะทำงาน 
1๒. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
1๓. นางสุจิตรา  จองดวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
1๔. นางพัชรินทร  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๑๕. นายณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   คณะทำงาน 
๑๖. นายพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
๑๗. นายธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนาการ    คณะทำงาน 
๑๘. นายพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ 
1๙. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๒๐. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทย       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตาม
มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 ๒. เพื่อให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้น เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและปราบปราม  
ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไข้การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ คือ 

(๑) มาตรการการใช้รถราชการ 
(๒) มาตรการการเบิกเงินค่าตอบแทน 
(๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
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 ๓. นำผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลทองแสนขัน มาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบ/แนวทางการดำเนินงาน 

๑. กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๓. กำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินของกลุ่มท่ีชัดเจน 
๔. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๕. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ

กำหนด ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขันทราบ 
 
 
 
     (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
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คณะทำงาน 
1. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน หัวหน้าคณะทำงาน 
๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ   รองหัวหน้าฯ 
๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล   คณะทำงาน 
๔. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  คณะทำงาน 
๕. นางสาวเลขา  ดีแท้  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ คณะทำงาน 
๖. นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  คณะทำงาน 
๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๙. นางสาวกานต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  คณะทำงาน 
๑๑. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  คณะทำงาน 
1๒. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
1๓. นางสุจิตรา  จองดวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
1๔. นางพัชรินทร  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๑๕. นายณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   คณะทำงาน 
๑๖. นายพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
๑๗. นายธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนาการ    คณะทำงาน 
๑๘. นายพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ 
1๙. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๒๐. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทย       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
สมาชิกกลุ่ม 

๑. นายโกสินทร์  พุทโธสาวะโก  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
๒. นายธนวัฒน์  อ่อนอุระ   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
๓. นายวรพล  ศิริโภคารัตนา  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
๔. นางสาวชลดา  ม่วงมันด ี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๕. นางนพประภา  มีสวัสดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๖. นายสุเชษฐ์  สุปินะ   นักวิชาการพัสดุ 
๗. นางอารมณ ์ กัดฟัก   พนักงานการเงินและบัญชี 
๘. นางธิดา  สุวรรณพรม   เจ้าพนักงานพัสดุ 
๙. น.ส.ปิยนันท์  บานบู่   เจ้าพนักงานสถิติ 
๑๐. นายชูชาติ  คำน้อย   ช่างฝีมือทั่วไป 
๑๑. นางรุ่งนภา  มั่นธรรม   พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
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๑๒. นางรำไพ  จันดี   พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
๑๓. นายณัฐสิทธิ์  เอ่ียมด ี  พนักงานขับรถยนต์ 
๑๔. นายสุวชิา  พาทีชอบ   พนักงานบริการ 
๑๕. นางยา  พรมเทียน   พนักงานบริการ 
๑๖. นางดอกรัก  ดีประเสริฐ  พนักงานบริการ 
๑๗. นายศุภสันต์  นันเขียว  พนักงานพิมพ์ 
๑๘. นายภานุวัฒน์  จันทร์สวสัดิ์  นายช่างเทคนิค 
๑๙. น.ส.รุ่งนภา  ชานุวัฒน ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๐. นายวรวฒุิ  สอนมา   พนักงานขับรถยนต์ 
๒๑. นางวิทตรี ้ ปิตชาต ิ   พนักงานทั่วไป 
๒๒. นางสาย  คัมภีร ์   พนักงานทั่วไป 
๒๓. นายธีรวฒัน์  ปัตณ ี   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
๒๔. นายบุญเยี่ยม  พ่วงคุ้ม  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
๒๕. นายสงั่น  มั่นธรรม   พนักงานทั่วไป 
๒๖. นายสุทัศน์  สิงฆะ   พนักงานขับรถยนต์ 
๒๗. นางสมโรย  ตาสดใส   พนักงานทั่วไป 
๒๘. นายธนกฤต  ยศเลิศ   พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
๒๙. นายสมมาศ  ใจมา   นักวิชาการพัสดุ 
๓๐. นายมาโนช  พิณทอง   พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 
๓๑. นางสาวธนิสร  อุปวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๒. นางสาวอรอุมา  บุญอินเขียว  เภสัชกรปฏิบัติการ 
๓๓. นางสาวรัชนี  จูป่าแดด  เภสัชกรปฏิบัติการ 
๓๔. นางสาวอรวรรณ  ตั้งเกียรติยานนท์ เภสัชกรชำนาญการ 
๓๕. นายพรภิษณุ  ยาท้วม  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
๓๖. น.ส.รัชฎาภรณ์  ทองด ี  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
๓๗. น.ส.นุสรา  นาทัน   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
๓๘. นางวราภรณ์  มณีฟ่ัน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๓๙. นายเสกสรร  กัดฟัก   พนักงานบริการ 
๔๐ นางสาวกนกวรรณ  แสงศิร ิ  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๑. นางสาวนัฐติกา  เครือทะนุ  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
๔๒. นายธีรพัฒน์  คลังคง   พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
๔๓. นางสาวภิราวรรณ  พันแสน  พนักงานประจำห้องทดลอง 
๔๔. นายบริบูรณ์  เดชงัด   นักเทคนิคการแพทย์ 
๔๕. นางสาวกฤษณา  ถาอ้อย  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 
๔๖. นายปิยะพงษ์  นันทโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๔๗. นายธัญญา  กัดม่ัน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๔๘. นางสมคิด  ทองท้วม   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๔๙. น.ส.ธนชัชา  คำแสน   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
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๕๐. น.ส.นิตญา  ดอกบัว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕๑. น.ส.ประเสริฐพร  พวงน้ำอ่าง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕๒. นายพสิษฐ์  บุญกลิ่น   เจ้าพนักงานสถิติ 
๕๓. น.ส.นัทธมน  เมฆพัฒน์  พนักงานพิมพ์ 
๕๔. นายวรุฒ  อุตยะราช   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๕๕. นายธีระพล  ศรีปริวุฒ ิ   ทันตแพทย์ชำนาญการ 
๕๖. นางสาววิรัญชนา  พรหมรักษา ทันตแพทย์ชำนาญการ 
๕๗. นางสาวภัทรพร  วังแก้ว  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๕๘. นายอดิศักดิ์  เรี่ยมสุวรรณ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๕๙. น.ส.สุภชัชา  เหง่าชิ้น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖๐. นางสมิง  แร่กุล   พนักงานบริการ 
๖๑. นางสาวสุรินทร์ธร  กลอนแห้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
๖๒. น.ส.ตติยา  คำสวัสดิ ์  ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
๖๓. นางสาวิตรี  มณีงาม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๖๔. นางสะอาด  เทียนสว่าง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๖๕. นางปิยะนาถ  อุปกิจ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๖๖. นางชิดชนก  สุรพัศสกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๖๗. นางสาวประภัสสร  ถนอม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖๘. นายวิรัช  ทองแดง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๖๙. นางสาวอัญมณี  สุวรรณ  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
๗๐. นายมงคล  จีนะวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุข 
๗๑. นางขจีรัตน์  มีอ่วม   เจ้าพนักงานธุรการ 
๗๒. น.ส.พิฤดี  รักไทย   เจ้าพนักงานสถิติ 
๗๓. น.ส.มาลี  มีท้วม   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๗๔. น.ส.วารินทร์  มะตัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๗๕. น.ส.วิยดา  มาวรรณ ์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๗๖. นางสาวณัฐพลิน  ปินตา  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
๗๗. นางสาวรัศรินทร์  ทิวพรศิยานนท์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
๗๘. นายสยามรัฐ  ใจวงษ ์  เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 
๗๙. นางศุภลักษณ์  สิงห์ฆะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๐. น.ส.อิสริยา  ปานงาม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๑. นางนงนุช  ตาทา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๒. นางกาญจนา  จำปาทิพย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๓. นางสาวคนางค์  จูป่าแดด  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
๘๔. นางปรียากมล  ภาณุวณิชชากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๕. นางวาสนา  พันไพศาล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๖. นางภัทรา  แก้วทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๗. น.ส.ชญาภา  เขื่อนวิชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
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๘๘. นายวีระศักดิ์  เกิดเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘๙. น.ส.กาญจนา  ใจคำ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙๐. น.ส.สุนทรี  สาขา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙๑. นางบุญสุดา  บุตรฟองคำ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙๒. นางกาญจนา   แก้วกี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙๓. นางบุญญากานต์  พรมลัภ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙๔. นายธีรพัฒน์  สมพงษ์พิพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๙๕. น.ส.พิมพ์สวย  อินซ้อน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๙๖. น.ส.สมสมร อยู่สุข   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙๗. น.ส.ชุติมา ขันทะศิลา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๙๘. น.ส.จิรัชญา  แสนบุญเรือง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๙๙. นายเอนก  พรมลัภ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๑๐๐. น.ส.ชนสิรา  น่วมทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๑๐๑. นางกรรณิกา  ใจแก้ว  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑๐๒. นางสาววลัยา  ทะมา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๐๓. นางสาวสภุรัตน์  พรมมา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑๐๔. นางสาวอรปรียา  บานบู่  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑๐๕. นางฟ้ารุ่ง  มันพร้าว  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๐๖. น.ส.สาวิตร ี อุดเลิศ  ผู้ช่วยพยาบาล 
๑๐๗. นางบัวของ  แช่มบุญ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๐๘. น.ส.ศุภาวรรณ  ขวัญออ่น  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๐๙. นางแสงเดือน  ศิรินำ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๐. นางทิวา  เอ่ียมดี   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๑. น.ส.ศศิวิภา  สิริรัตน์สตัยา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๒. นางชูใจ  สอดจันทร์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๓. นายพรชัย  เชื้อปู่คง  พนักงานเปล 
๑๑๔. นางสาวนภาขวัญ  แรกุ่ล  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๕. นางสมปอง  เด่นแสงทอง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๖. นางเฉลิมศรี  หวังใจ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๗. น.ส.ณัฐธิดา  เพียรไธสง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๘. นายพงศธร  บุญกลิ่น  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๑๑๙. นายสมโภชน์  แหยมคง  พนักงานบริการ 
๑๒๐. นางสาวจิดารา  มีสอน  พยาบาลวิชาชีพ 
๑๒๑. นางสาวพิจิตรา  กล่าวแล้ว  พยาบาลวิชาชีพ 
๑๒๒.  นางสาวอภิญญา  อุวรรณ์  พยาบาลวิชาชีพ 
๑๒๓. นางสาวมธุรส  อินชา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๑๒๔. นางจันทร์แรม  เกตุเอ่ียม  พนักงานทั่วไป 
๑๒๕. นางบุญทำ  อินแพง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
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๑๑๖. นางสาวรุ่งอรุณ  เอ่ียวลับ ผู้ ช่วยแพทย์แผนไทย 
๑๑๗. นางสุดาพร  กอบรูป  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
ของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ชมรม STRONG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
            - สมาชิกกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
            - หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
            - หลักฐานการริเริ่มเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
 
Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 

 


