
 
บันทึกข้อความ 

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

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

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

              ตำมที่โรงพยำบำลท่ำชนะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือเป็นคณะด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธิ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง,ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติกำรควบคุมและบันทึกอุบัติกำรณ์
ควำมเสี่ยงส ำคัญ,ส่งเสริมและสนับสนุน สร้ำงควำมตื่นตัวทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ,บริหำรควำม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ นั้น 

 ในกำรนี้ประธำนคณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ในวันที่ 17  
ธันวำคม 2563 เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยำบำลท่ำชนะ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และเข้ำร่วมประชุมตำมวันและเวลำดังกล่ำว 

 

 
 

                                    (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
                                                                  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

 

                                              อนุมัต ิ
 
 
 

                                                                 (นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง) 
                                                      นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำลท่ำชนะ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 7738 1167  ต่อ  101 
  สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/ 1431

   
 14 ธันวำคม 2563 

ขอเชิญคณะกรรมกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
เรื่อง  วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ 

***************************** 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือทรำบ 
                         -กำรให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอพิจำรณำ 
                                        5.1  ตำมปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข(รำชกำรส่วนภูมิภำค) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

                         5.2 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้ำนกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนก่อนด ำเนินกำรในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 

                         5.3 จัดท ำ คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

                         5.4 จัดให้มีประชุม/สัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำร 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

                         5.5 จัดท ำกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ 

**************************** 
 1. นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง นพ.ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ. ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุรำษฎร์  ทูโมสิก  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3. นำยอรรณพ  เมธีพลกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวดวงตำ  บุญทวี เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงพิชญำกร  อมรโชติปรำกำร นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
6. นำงมณฑำ  คงรัสโร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7. นำงสำวแววตำ  เพ็งบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  กรรมกำร 
8. นำงวำสนำ  ศรีวิศำล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

 9. นำงเนำวรัตน์  อินทร์ท่ำฉำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
10. นำงสำวณัฐพร  สมกิจ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
11.นำงวรรณี  แย้มโสพิศ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
12.นำงสำวชวนพิศ  สุขเจรญิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
13.นำงสำวปำริชำติ  พยัคฆรักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
14.นำงสำววิภำพร  แจ้งอักษร นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กรรมกำร 
15.นำงสำวนิศำลักษณ์  รัตนะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
16. นำงสุภำภรณ์  เนตรเจริญ พนักงำนเก็บเอกสำร  กรรมกำร 
17. นำยภูวดล  ไสหยิด  พนักงำนบริกำร   กรรมกำร 
18. นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 19. นำงสำวอมรรัตน์  จีนเจริญ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการก าหนดแนวทาง 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วันที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563 เวลา 13.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ 

**************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง นพ.ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ. ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุรำษฎร์  ทูโมสิก  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3. นำยอรรณพ  เมธีพลกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำวดวงตำ  บุญทวี เภสัชกรช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงพิชญำกร  อมรโชติปรำกำร นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
6. นำงมณฑำ  คงรัสโร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7. นำงสำวแววตำ  เพ็งบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  กรรมกำร 
8. นำงวำสนำ  ศรีวิศำล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

 9. นำงเนำวรัตน์  อินทร์ท่ำฉำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
10. นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 11. นำงสำวอมรรัตน์  จีนเจริญ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดรำชกำร)  

1. นำงสำวณัฐพร  สมกิจ  ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
2.นำงวรรณี  แย้มโสพิศ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.นำงสำวชวนพิศ  สุขเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.นำงสำวปำริชำติ  พยัคฆรักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.นำงสำววิภำพร  แจ้งอักษร นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กรรมกำร 
6.นำงสำวนิศำลักษณ์  รัตนะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
7. นำงสุภำภรณ์  เนตรเจริญ พนักงำนเก็บเอกสำร  กรรมกำร 
8. นำยภูวดล  ไสหยิด  พนักงำนบริกำร   กรรมกำร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำงนิสรำ  ชะนำงกลำง เจ้ำพนักงำนเวชสถิติช ำนำญงำน 

 2. นำยณัฐวุฒิ  วัสแล๊ะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
           1.1 ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนีได้แก่(1)ดัชนีควำม
โปร่งใส (2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4)ดัชนีวัฒนธรรมใน
องค์กร และ(5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยได้น ำหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  รำชกำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ที่ปรำกฏในยุทธศำสตร์ ระยะ 20 ปี  (ด้ำนสำธำรณสุข)    ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วย
ธรรมำภิบำล (Governance Excellence ) 
          มติที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรำยงำนกำรประชุม 
                         -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
                         -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือทรำบ 
           กำรให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สถำนกำรณ์ หรือกำรกระท ำที่
บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท ผู้บริหำร มีผลประโยชน์ส่วนตวัมำกจนมีผลต่อกำร
ตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
ปัจจัย 3 ประการ  ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของส่วนรวม 
         ●บุคคลด ำรงต ำแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
         ●เกิดภำวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำแทรกแซงกำรตัดสินใจหรือกำรใช้ดุลพินิจ 
         ●เกิดกำรตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำส่วนรวม 
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
         ● กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ และผลจำกกำรรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
         ● กำรท ำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ  
         ● กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือควำมสัมพันธ์จำกที่
เคยด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนนั้นหำประโยชน์จำกหน่วยงำน 
         ● การท างานพิเศษโดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีขา้ราชการสร้างความน่าเช่ือถือ 
           ● กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วน ำข้อมูลไปหำประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
         ● กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง 
         ● กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
         ● กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐอื่น 
           โดยปกติแล้วในกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรท ำหน้ำที่ก็จะมีปรำกฏกำรณ์หน้ำที่ทับซ้อน (Conflict of duty) 
ซึ่งมี 2 ประเภท 
           1.ประเภทแรก  เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและ
เป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำทหน้ำที่ทั้ง
สองออกจำกกันได้อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือผิดกฎหมำย  ปกติ
หน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆให้ชัดเจน  แต่ก็ยังมีปัญหำได้โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในหน่วยงำนที่มีก ำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงที่คนอ่ืนๆท ำไม่ได้ คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง 
          2.ประเภทที่สอง  เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำ หนึ่งบทบำท  และกำรท ำบทบำทหน้ำที่
ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำทหน้ำที่ให้แก่อีก
หน่วยงำนหนึ่งได้  ผลเสียคือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง/อคติต่อคนบำงกลุ่ม 
ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน  นั่นคือกำร
ตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อน
ได ้
          มติที่ประชุม  รับทรำบ 
  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอพิจำรณำ 
            5.1  ตำมปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข(รำชกำรส่วนภูมิภำค) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนดให้ส่งแบบประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ฯ(EBIT) ตำมแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด รำย
ไตรมำส 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
                                        

 



 
 

 

 

 

 

 



 
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 
 

โรงพยำบำลท่ำชนะ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 7738 1167  ต่อ  101 
  สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/ 1432

   
 14 ธันวำคม 2563 

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  :  14  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 หัวข้อ : EB19 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
           EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐำนกำรจัดกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
                    ทับซ้อน 
           EB19 ข้อ 2 สรุปผลกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
            
Linkภายนอก:… http://www.thachanahos.com  
 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

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

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
วันท่ี.....14.....เดือน.....ธันวำคม.......พ.ศ. 2563… วันท่ี.....14.......เดือน...ธันวำคม....พ.ศ. 2563…. 

  
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นำงสำวเกษร  สินประสงค์) 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร 

วันที่.....14......เดือน....ธันวำคม......พ.ศ.2563.… 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


