
                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

ที ่ สท ๐๐๓๒.๓๐๙/803         วันที่     23  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

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 2564  (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดังนี้ 

๑. มีเรื่องขออนุญาตเผยแพร่ 98 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 2564 

 
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 “งานแผน และ
ยุทธศาสตร์” 
- (9) เผยแพร่บนหน้าเว็บ
โรงพยาบาลหัวข้อ “ITA 2564 > 
EB4” 
- (10) เผยแพร่บนหน้าเว็บ
โรงพยาบาลหัวข้อ “ติดต่อเรา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ข้อมูลโรงพยาบาล > 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน” 

 
 
 
 
 
 

3. คลังความรู้ (Knowledge) เช่น 
ข่าวสาร ความรู้สุขภาพในรูปแบบ 
Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล สถิติ
ต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา 
และ วันที่ เวลา ก ากับเพ่ือ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 
(ถ้ามี) 
 

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “สถิติและรายงาน” 

 



ที ่ หัวเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

4. รายชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น 
หน่วยงานใน สังกัด หน่วยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซต์ อื่นๆที่
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 2564 > EB1” 

 

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

เผยแพร่บนหน้าเว็บโรงพยาบาล
หัวข้อ “ITA 2563 > EB25” 

 



ที ่ หัวเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

(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 2564 

ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

1 1/10/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

2 9/10/2563 รายงาน 5 อันดับโรค เสียชีวิต Refer ปี 2560 - 2563 9/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
3 14/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564 14/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
4 14/10/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 3 อัตรา 14/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
5 22/10/2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2564 26/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
6 26/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 

(รายวัน) พนักงานบริการ 3 อัตรา (สอบข้อเขียน) 
26/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

7 26/10/2563 รายงาน ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ กรกฎาคม 2563 และปิระมิดประชากรตามทะเบียนราษฎร 26/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
8 26/10/2563 รายงานจ านวนประชากร จ าแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภูมิ เมษายน 2563 26/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
9 26/10/2563 รายงานจ านวนประชากร จ าแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภูมิ กันยายน 2563 26/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

10 28/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
(รายวัน) พนักงานบริการ 3 อัตรา (สอบสัมภาษณ์) 

28/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

11 29/10/2563 บริการออนไลน์  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UC, ตรวจสอบสิทธิบัตรประกันสุขภาพแรงงาน 
ต่างด้าว, ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง, ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม 

29/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

12 30/10/2563 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ท าดีได้ที่ใจเรา ถวายพระราชกุศล 30/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
13 30/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตท าฟัน จ านวน 2 ยูนิต 30/10/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
14 3/11/2563 งานแผนและยุทธศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงาน ปี 2563 และแผนการขับเคลื่อน ปี 2564 3/11/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
15 4/11/2563 ประชาสัมพันธ์ รับมอบอุปกรณ์ Nextgen Firewall  4/11/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

16 6/11/2563 ประชาสัมพันธ์ กรณีท่านเจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุจราจร  การเตรียมเอกสารต่างๆ 6/11/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
17 9/11/2563 HA : ผังก ากับการประชุมทีมระดับองค์กร 2564 9/11/2563 ชาติชาย กิจตะวงษ์ 
18 11/11/2563 Report CUP : OP Visit 11/11/2563 ชาติชาย กิจตะวงษ์ 
19 12/11/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา , นายช่างเทคนิค  

1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 
12/11/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

20 23/11/2563 ประกวดราคาซื้อยูนิตท าฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
21 1/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ,  

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 
1/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

22 3/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ,  
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 

3/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

23 3/12/2563 ITA 2564 EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

24 3/12/2563 ITA 2564 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา
พัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

25 4/12/2563 ITA 2564 EB1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

4/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

26 7/12/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 
อัตรา 

7/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

27 9/12/2563 ITA 2564 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

9/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

28 16/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อยูนิตท าฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
29 17/12/2563 ITA 2564 EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

30 21/12/2563 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิรับเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
(รายวัน)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 

21/12/2563 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

31 15/1/2564 รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ปี 2564 15/1/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
32 20/1/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 20/1/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
33 1/2/2564 ขอท าลายเวชระเบียน 1/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
34 8/2/2564 ประกาศรายชื่อสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 8/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
35 19/2/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 2 อัตรา 19/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
36 23/2/2564 ITA 2564 EB4 ชุดใบส าคัญจ่าย เดือน ธ.ค.63 ชุด 1 23/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
37 23/2/2564 ITA 2564 EB4 ชุดใบส าคัญเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2/2564 23/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
38 23/2/2564 ITA 2564 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 23/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
39 25/2/2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา , 

นักจิตวิทยา 1 อัตรา , พนักงานประจ าตึก 2 อัตรา 
25/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

40 26/2/2564 ITA 2564 EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
41 26/2/2564 ITA 2564 EB13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
42 26/2/2564 ITA 2564 EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
43 26/2/2564 ITA 2564 EB14 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
44 26/2/2564 ITA 2564 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ และ

วางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

45 26/2/2564 ITA 2564 EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย” 

26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

46 26/2/2564 ITA 2564 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
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47 26/2/2564 ITA 2564 EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
48 26/2/2564 ITA 2564 EB7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ

เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

49 26/2/2564 ITA 2564 EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 

26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

50 26/2/2564 ITA 2564 EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
51 26/2/2564 ITA 2564 EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน 
26/2/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

52 3/3/2564 ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ” 3/3/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
53 8/3/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 2 อัตรา 8/3/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
54 29/3/2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา , นักจิตวิทยา 1 อัตรา 

, พนักงานประจ าตึก 2 อัตรา 
29/3/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

55 7/4/2564 รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 7/4/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
56 26/4/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน)  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   
26/4/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

57 29/4/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 29/4/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
58 30/4/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา 30/4/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
59 11/5/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งหลังคาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 11/5/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
60 14/5/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา 14/5/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
61 17/5/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา 17/5/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
62 27/5/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง 27/05/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
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ชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา 
63 31/5/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานบริการ 1 อัตรา 31/05/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
64 31/5/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 31/05/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
65 9/6/2564 ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 –  

31 มี.ค. 2564 
9/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

65 10/6/2564 ITA 2564 ไตรมาส 3 EB2 (4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 

10/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

66 10/6/2564 ITA 2564 ไตรมาส 3 EB2 (9.3) ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี
ประจ าปีตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาสที่ 3 

10/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

67 10/6/2564 ITA 2564 ไตรมาส 3 EB5 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

10/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

68 10/6/2564 ITA 2564 ไตรมาส 3 EB4 (2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส) 

10/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

69 10/6/2564 ITA 2564 ไตรมาส 3 EB4 (3) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

10/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

70 15/6/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 

15/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

71 18/6/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 18/6/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
72 14/7/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานประจ าห้องยา 1 อัตรา 14/7/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
73 30/7/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 30/07/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
74 5/8/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานประจ าห้องยา 1 อัตรา 5/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
75 5/8/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 5/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

76 10/8/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 

10/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

77 10/8/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา, พนักงานบริการ 2 อัตรา 10/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
78 10/8/2564 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 

อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
10/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

79 13/8/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (บริหารทั่วไป) 13/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
80 17/8/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) นายช่างโยธา 1 อัตรา 17/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
81 23/8/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา, พนักงานบริการ 2 อัตรา 23/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
82 30/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 30/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
83 30/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 18 หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 

30/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

84 30/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนด
มาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

30/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

85 30/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

30/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

86 31/8/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา และ พนักงานบริการ 2 อัตรา 

31/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

87 31/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

31/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

88 31/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 31/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
89 31/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 31/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 



ล าดับ ว/ด/ป  
ที่ย่ืนขอ 

หัวข้อ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ผู้ดูแล 

90 31/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 31/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
91 31/8/2564 ITA 2564 ไตรมาส 4 EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ

การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
31/8/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

92 3/9/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขัน พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 
1 อัตรา 

3/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

93 8/9/2564 ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตาราง
เมตร 

8/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

94 8/9/2564 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา, พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 
อัตรา 

8/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

95 15/9/2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 15/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
96 15/9/2564 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, เภสัชกร 1 อัตรา, นัก

เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
15/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

97 27/9/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
(รายวัน) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานบริการ 1 อัตรา 

27/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 

98 29/9/2564  ประกาศเผยแพร่ แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ ายา ปีงบประมาณ 2564 29/9/2564 เอกพงศ์  ทิงาเครือ 
 
 
 
 


