
 
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/  

  
 30 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  :  30  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 หัวข้อ : EB19 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
           EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐำนกำรจัดกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
                    ทับซ้อน 
           EB19 ข้อ 2 สรุปผลกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
           EB19 ข้อ 3 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
           EB19 ข้อ 4  หนังสือเสนอผู้บริหำรเพ่ือทรำบ และสั่งกำร ปรำกฏกำรขอออนุญำตน ำเผยแพร่บน 
                    เว็บไซต์ของหน่วยงำน 
            
Linkภายนอก:… http://www.thachanahos.com  
 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

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

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
วันท่ี.....30.....เดือน.....ธันวำคม.......พ.ศ. 2563… วันท่ี.....30.......เดือน...ธันวำคม....พ.ศ. 2563…. 

  
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นำงสำวเกษร  สินประสงค์) 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร 

วันที่....30......เดือน....ธันวำคม......พ.ศ.2563.… 
 
 



-2- 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

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

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

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

              1.ความเดิม 
 ตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1ค. (ปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำมและ
สร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยมีกำรประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน ซึ่งกำรประเมินหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) EB 19 หน่วยงำนมีกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน นั้น 
 2.ข้อเท็จจริง 
 โรงพยำบำลท่ำชนะ ได้จัดกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำน ในวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 13.30 นำฬิกำ เป็นต้นไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยำบำลท่ำชนะ เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 3.ข้อพิจารณา 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 

 
                                    (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
                                                                  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

 

                                              อนุมัต ิ
 
 
 

                                                                 (นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง) 
                                                      นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
 
 

โรงพยำบำลท่ำชนะ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 7738 1167  ต่อ  101 
  สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/ 1526 

   
 30 ธันวำคม 2563 

รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 


