
                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ที ่ สท ๐๐๓๒.๓๐๙/214          วันที่     21  สิงหาคม  ๒๕๖3 
 

เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  

ตามที่ คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้
ด าเนินการ ก าหนดกรอบแนวทางคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์โรงพยาบาล  
ศรีสัชนาลัย  และให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน นั้น 

 

ในการนี้ คณะกรรมการ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล ขอรายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ดังนี้ 

๑. มีเรื่องขออนุญาตเผยแพร่ 70 เรื่อง ผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
๒. ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
๓. การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง

ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐ 

ข้อเสนอ: เห็นควรให้ web master น าข้อมูลขา่วสารลงจากเว็บไซต์ เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาที่
ระบุไว้หรือเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ แล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

                ลงชื่อ 
 

                           (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว) 
                   นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
 
            อนุมัต ิ
 
        
               (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 



รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปี 2563  

ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

1 18/10/2562 EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

18/10/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

2 13/11/2562 EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 13/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
3 19/11/2562 EB10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 19/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
4 20/11/2562 EB2 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
5 20/11/2562 EB2 แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน พ.ศ. 2563 20/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
6 21/11/2562 EB2 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
7 21/11/2562 EB2 กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
8 21/11/2562 EB4 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. – พ.ย. 2562 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
9 21/11/2562 EB2 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2) 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

10 21/11/2562 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2563 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
11 21/11/2562 EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป ไตรมาสที่ 3 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
12 21/11/2562 EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด ไตรมาสที่ 3 21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
13 21/11/2562 EB8 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-3) 
21/11/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

14 16/12/2562 EB17 รายงานการก าหนดมาตรการ กลไกผล การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 16/12/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
15 23/12/2562 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 23/12/2562 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
16 27/12/2563 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 27/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
17 27/12/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 27/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
18 08/01/2563 EB16 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 08/01/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

20 31/01/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจ าเดือน มกราคม 2563 31/01/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
21 31/01/2563 EB11 รายงานสรุปผลงานประจ าปี 2562 31/01/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
22 12/02/2563 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 12/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
23 07/02/2563 EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 07/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
24 14/02/2563 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร

ในหน่วยงาน และเปิดเผลผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยในรอบปีงบประมาณ 
14/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

25 17/02/2563 EB13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

17/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

26 17/02/2563 EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น 

17/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

27 17/02/2563 EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น 

17/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

28 18/02/2563 EB4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
29 28/02/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 28/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
30 03/03/2563 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
31 05/03/2563 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
32 05/03/2563 EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
33 05/03/2563 EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
34 05/03/2563 EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ 

เรื่องการป้องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

35 05/03/2563 EB23 แผนการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย ปีงบประมาณ 2563 

05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

36 05/03/2563 EB24 รายงานผลการก ากับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 

05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

37 05/03/2563 EB25 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรการปฏิบัติงาน 

05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

38 08/03/2563 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง
ขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ 

08/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

39 16/03/2563 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตร
มาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

16/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

40 23/03/2563 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป 23/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
41 24/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

42 31/03/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจ าเดือน มีนาคม 2563 31/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
43 01/04/2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
44 02/04/2563 จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 02/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
45 16/04/2563 ประกาศเผยแพร่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล 16/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
46 19/04/2563 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
47 20/04/2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
48 28/04/2563 จัดซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
49 30/04/2563 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
50 30/04/2563 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจ าเดือน เมษายน 2563 30/04/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
51 15/05/2563 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563 (ไตรมาส 3) 15/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
52 15/05/2563 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตร 15/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

มาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 
53 15/05/2563 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 ไตร

มาส 1-3 
15/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

54 15/05/2563 ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย 
ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3 

15/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

55 26/05/2563 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการ
ปฏิบัติงาน (ไตรมาส 3) 

26/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

56 31/05/2563 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 31/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
57 21/08/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ า ขนาดความจุ 280 

ลิตร 
21/08/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

58 22/08/2563 EB8 รายงานผลการด าเนินงานการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-4) 

22/08/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

59 31/08/2563 EB12 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

31/08/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

60 01/09/2563 EB12 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาส 1-4 

01/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

61 01/09/2563 EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป ไตรมาสที่ 4 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
62 01/09/2563 EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด ไตรมาสที่ 4 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
63 01/09/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
64 01/09/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
65 01/09/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
66 02/09/2563 EB21 รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส1-3) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

67 02/09/2563 EB21 รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส1-4) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
68 02/09/2563 EB24 รายงานผลการก ากับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

คุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-4) 
02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

69 02/09/2563 EB25 สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2-3/2563 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
70 02/09/2563 EB25 สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-4/2563 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
 



                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์    โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ที ่ สท  ๐๐๓๒.๓๐๙/215            วันที่   21  สิงหาคมคม 2563 

 

เรื่อง ขออนุมัติน าเอกสารประกอบการจัดท าแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้จัดท ามาตรการ การ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และ 
สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

 

ในการนี้ จึงขอน าข้อมูลดังกล่าว ตามรายละเอียดของ ITA (EB ๘ ) ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาล 
ศรีสัชนาลัย 

    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 

                       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์  

และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 
          อนุมัติ 
 
         
             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วัน/เดือน/ปี: 21  สิงหาคม 2563 
หัวข้อ: แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
รายละเอียดข้อมูล: (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link ภายนอก: ไม่มี 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์  

และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วันที่   21  สิงหาคม 2563 

ผู้อนมุัติรับรอง 
 
 

(นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

วันที่   21  สิงหาคม 2563 

                                                   ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
                                                         (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 
                                                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                                      วันที่   21  สงิหาคม 2563 
 
 


