
                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ที ่ สท ๐๐๓๒.๓๐๙/263          วันที่     4  ธันวาคมคม  ๒๕๖3 
 

เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  

ตามที่ คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์และเว็บเพจ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ได้ด าเนินการ ก าหนดกรอบแนวทางคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ โรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย  และให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน นั้น 

 

ในการนี้ คณะกรรมการ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2563  (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ดังนี้ 

๑. มีเรือ่งขออนุญาตเผยแพร่ 80 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 



รายงานผลการด าเนินงานการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ที ่ หัวเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) ประกอบด้วย  
1. ประวัติความเป็นมา  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ท าเนียบผู้บริหาร  
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับสูง (Chef 
information Officer : CIO)  
6. อ านาจหน้าที่  
7. ยุทธศาสตร์  
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
9. ค ารับรอง รายงานผลการ
ปฏิบัติ ราชการ  
10. รายละเอียดช่องทางการ 
ติดต่อสื่อสาร  
  10.1 หมายเลขโทรศัพท์  
  10.2 หมายเลขโทรสาร  
  10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงาน  
  10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail address) 

 
 
- (1-6) เผยแพร่บนหน้าเว็บ
โรงพยาบาล หัวข้อ “ข้อมูล
โรงพยาบาล” 
 
 
 
 
 
- (7-8) เผยแพร่บนหน้าเว็บ
โรงพยาบาล หัวข้อ “ข้อมูล
โรงพยาบาล > งานแผนและ
ยุทธศาสตร์” 
- (9) เผยแพร่บนหน้าเว็บ
โรงพยาบาลหัวข้อ “ITA 2563 > 
EB12” 
- (10) เผยแพร่บนหน้าเว็บ
โรงพยาบาลหัวข้อ “ติดต่อเรา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน (Law, 
Regulatory, Compliance) โดย
แสดงข้อมูลที่มาอย่างชัดเจน 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ข้อมูลโรงพยาบาล > 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

 
 
 
 
 
 

3. คลังความรู้ (Knowledge) เช่น 
ข่าวสาร ความรู้สุขภาพในรูปแบบ 
Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล สถิติ
ต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา 

  



ที ่ หัวเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

และ วันที่ เวลา ก ากับเพ่ือ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 
(ถ้ามี) 

4. รายชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น 
หน่วยงานใน สังกัด หน่วยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซต์ อ่ืนๆที่
น่าสนใจ 
 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “บริการออนไลน์” 

 

5. ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชน
ตรวจดู ได้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และ 
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด ตาม มาตรา 9 (8) และ
มาตรฐานเว็บไซต์ หน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0) ของ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ITA 2563 > EB8” 

 

6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติของ
หน่วยงาน ตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบาย ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในแต่ละ 
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน” และสามารถและ
ดาวน์ โหลดเครื่องมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ITA 2563 > EB25” 

 

7. คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการ
ตาม ภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอน บริการอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ควรระบุ ระยะเวลาในแต่ละ

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ITA 2563 > EB25” 

 



ที ่ หัวเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ขั้นตอนของการ ให้บริการนั้นๆ 
โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ
ส าหรับประชาชน” และสามารถ 
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจน 
แบบฟอร์ม (Download Forms) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการ ติดต่อราชการ 
(ถ้ามี) 

8. ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพ 
ข่าว กิจกรรมเรื่อง แจ้งเตือน รวม 
ถึง ประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับ สมัครงาน ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ผลการ จัดซื้อจัด
จ้าง 

เผยแพร่บนหน้าเว็บหลักโรงพยาบาล  

9. ระบบงาน ให้บริการ ในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เป็น 
ระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่ 
จัดท า เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ให้บริการ ผ่าน หน้าเว็บไซต์ หรือ 
Mobile Application ใน
ลักษณะ สื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ระบบลงทะเบียนผู้ป่วย” 

 

10. แสดงสถิติการใช้บริการเว็บไซต์
แสดง ระดับ ความพึงพอใจ และ
มีระบบ ประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
 
 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล 
Post View 

 

 



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 าปีงบประมาณ 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 าปีของ

บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผลผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยในรอบ
ปีงบประมาณ 

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 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น 

17/02/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

27 17/02/2563 EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น 

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 หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้

ความรู้ เรื่องการป้องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

35 05/03/2563 EB23 แผนการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาล 05/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

ศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 
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 ด้วยการ
แสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ 

08/03/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

39 16/03/2563 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 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 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563 (ไตรมาส 3) 15/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

52 15/05/2563 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) 

15/05/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

53 15/05/2563 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาส 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 31/08/2563 EB14 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดี
มาก ประจ าเดือน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 

31/08/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

61 31/08/2563 EB16 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท รอบที่ 2 31/08/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
62 31/08/2563 EB17 สรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เดือนสิงหาคม 2563 31/08/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
63 01/09/2563 EB12 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 

2563 ไตรมาส 1-4 
01/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

64 01/09/2563 EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป ไตรมาสที่ 4 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

65 01/09/2563 EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด ไตรมาสที่ 4 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
66 01/09/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
67 01/09/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
68 01/09/2563 EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4 ) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
69 02/09/2563 EB21 รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส1-3) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
70 02/09/2563 EB21 รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส1-4) 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
71 02/09/2563 EB24 รายงานผลการก ากับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

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

72 02/09/2563 EB25 สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2-3/2563 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
73 02/09/2563 EB25 สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-4/2563 02/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
74 03/09/2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563 03/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
75 10/09/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลกัซ์หลอดแอลอีดี 10/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
76 10/09/2563 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 10/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
77 21/09/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 21/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
78 22/09/2563 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

79 24/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าผสม
แก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ า ขนาดความจุ 280 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 

24/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

80 29/09/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลกัซ์ หลอดแอลอีดี 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

29/09/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

 


