
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…

ที่…………………………………………………………………………………………..วันที่……………………………..………………………………………………… 

เร่ือง………………………......................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

 โรงพยำบำลท่ำชนะ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จัดท ำแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 หัวข้อ 
EB18 หน่วยงำนมีรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ ำปีของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ ำปีของ
หน่วยงำนตำมเอกสำรที่แนบ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดลงนำมรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม โรงพยำบำลท่ำชนะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมเอกสำรในแบบฟอร์ม 2 และ 3 และ
ขออนุญำตน ำเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่อไป  

 
 

  (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

                                                           อนุญำต 
 
 
 

  (นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง) 
 นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
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รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…
ที่…………………………………………………………………………………………..วันที่……………………………..………………………………………………… 

เร่ือง………………………......................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

 ควำมเป็นมำ 
              ด้วย กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีภำรกิจในกำรบริหำร
จัดกำรเว็บไซต์ ของโรงพยำบำลท่ำชนะ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เพ่ือประโยชน์แก่ประชำชน              
และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพและผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนแล้วทำงกำร
ปฏิบัติงำน มำตรฐำน และมำตรกำร ทั้งในสถำนกำรณ์ปกติ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว        
และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมพระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และมำตรฐำนเว็บไซต์ของภำครัฐ 
(Government Website Standard)  

 ข้อพิจำรณำ 
 1. พิจำรณำ ค ำสั่ง มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                2. พิจำรณำกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561  
                3. ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์ : http://www.thachanahos.com  ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในภำครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment            
: MOPH ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 จงึเรียนมำเพื่อโปรดลงนำมและโปรดพิจำรณำอนุญำต  
 
 

  (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

                                                           อนุญำต 
 
 
 

  (นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง) 
 นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
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แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ และขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูล 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

http://www.thachanahos.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลท่าชนะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ 

ชื่อหนว่ยงำน : โรงพยาบาลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ 
วัน/เดือน/ปี  :  9  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 

 หัวข้อ : EB18   หน่วยงำนมีรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีของหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ประจ ำปีของหน่วยงำน 
           EB18 ข้อ 1.1 รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร รอบ 6 เดือน 
           EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ และสั่งกำร  
           EB18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
           EB18 ข้อ 2 ผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
                           จริยธรรมของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
           EB18 ข้อ 2.1 รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของคู่มือกำรขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 
และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตำมปฏิทินที่ก ำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประกำร 
           แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของหน่วยงาน 
           แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงานใน 
           EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบและสั่งกำร 
 
           E21   1.1 บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
           EB21  1.2 โครงกำร 
           EB21 ข้อ 2. รำยชือ่ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลำกรใน 
                            หน่วยงำน 
           EB21 ข้อ 3. บันทึกข้อควำมเสนอผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบรำยงำนกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร 
                            ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
           EB21 ข้อ 4. รำยงำนกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลำกร 
           EB21 ข้อ 5. ภำพกิจกรรม 
Linkภายนอก:… http://www.thachanahos.com  
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................  

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นำงสำวปำณสิรำ  แสงเพ็ชร) (นำยกฤษนันท์  เหลำ่ยัง) 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบตัิกำร  ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะ

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
วันท่ี.....9....เดือน.....มีนำคม.......พ.ศ. 2564… วันท่ี....9......เดอืน...มีนำคม....พ.ศ. 2564…. 

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นำงสำวเกษร  สินประสงค์) 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร 

วันที่.....9.....เดือน....มีนำคม......พ.ศ.2564.… 
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ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยำบำลท่ำชนะ 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงำน หน่วยงำนในสังกัดโรงพยำบำลท่ำชนะเป็นผู้จัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล 

 
วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อที่จะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 

ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยที่มีควำมกระชับใช้ภำษำ 
ที่เข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภำยนอก ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ 
 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล (ผู้รำยงำน)  ระบุลงลำยมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมำยจำกหัวหน้ำ
งำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลำยมือชื่อผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

 
 


