
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานทีม่ีการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รางวัลระดับดีเยี่ยม จำนวน 28 หน่วยงาน 

สังกัด หน่วยงาน 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กองตรวจราชการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เขตสุขภาพที่ 1 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  

เขตสุขภาพที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  

เขตสุขภาพที่ 3 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

เขตสุขภาพที่ 4 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

เขตสุขภาพที่ 5 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  
โรงพยาบาลมะการักษ์ 

เขตสุขภาพที่ 6 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
โรงพยาบาลตราด 

 เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

เขตสุขภาพที่ 8 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
โรงพยาบาลนครพนม 

เขตสุขภาพที่ 10 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

เขตสุขภาพที่ 11 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

เขตสุขภาพที่ 12 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
โรงพยาบาลตรัง 

 
 
 



รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 18 หน่วยงาน 

สังกัด หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

เขตสุขภาพที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

เขตสุขภาพที่ 4 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
โรงพยาบาลอ่างทอง 

เขตสุขภาพที่ 5 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  

เขตสุขภาพที่ 6 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  
โรงพยาบาลบางพลี 

เขตสุขภาพที่ 7 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

เขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
เขตสุขภาพที่ 12 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลระดับดีมาก จำนวน 34 หน่วยงาน 

สังกัด หน่วยงาน 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กองบริหารการคลัง 

เขตสุขภาพที่ 1 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
โรงพยาบาลแพร่ 

เขตสุขภาพที่ 2 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
โรงพยาบาลแม่สอด 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

เขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  

เขตสุขภาพที่ 4 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
โรงพยาบาลนครนายก 

เขตสุขภาพที่ 5 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โรงพยาบาลนครปฐม 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี๑๗ 

เขตสุขภาพที่ 6 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
โรงพยาบาลบางละมุง 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยอง 
โรงพยาบาลอรัญประเทศ 

เขตสุขภาพที่ 7 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

เขตสุขภาพที่ 9 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
โรงพยาบาลปากช่องนานา 

เขตสุขภาพที่ 11 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โรงพยาบาลทุ่งสง 
โรงพยาบาลพังงา 
โรงพยาบาลเกาะสมุย 
 



สังกัด หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 12 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลระดับดี จำนวน 49 หน่วยงาน 

สังกัด หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
กองกฎหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง 
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันพระบรมราชชนก 
กองการพยาบาล 
สำนักงานรัฐมนตรี 

เขตสุขภาพที่ 1 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลพะเยา 
โรงพยาบาลศรีสังวาล 

เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

เขตสุขภาพที่ 3 
โรงพยาบาลพิจิตร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

เขตสุขภาพที่ 4 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
โรงพยาบาลปทุมธานี 
โรงพยาบาลเสนา 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

เขตสุขภาพที่ 5 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
โรงพยาบาลโพธาราม 

เขตสุขภาพที่ 6 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
โรงพยาบาลชลบุรี 
โรงพยาบาลระยอง 
 



สังกัด หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 8 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
โรงพยาบาลอุดรธานี 
โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลหนองคาย 

เขตสุขภาพที่ 9 
 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

เขตสุขภาพที่ 10 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  

เขตสุขภาพที่ 11 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

เขตสุขภาพที่ 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 26 พฤศจิกายน  2562 
หัวข้อ: รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Linkภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนมุัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

วันท่ี  26 พฤศจิกายน  2562 วันท่ี  26 พฤศจิกายน  2562 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พลอยนลนิ ค่ำคูณ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันที่  26 พฤศจิกายน  2562 

 


