
   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน  โทร.๐-๕๔60-2042                 . 

ที่ นน0032.301/1256              วันที่    16  พฤศจิกายน  2563                                  . 

เรื่อง  ขออนุมัติเผยแพร่ ค าส่ัง มาตรการ กลไก หรือระบบในการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสันติสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

เร่ืองเดิม 
คณะท างานด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตามค าส่ังฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 12 
พฤศจิกายน 2563 และในท่ีประชุมได้แจ้งแนวทางการตรวจประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
การประเมิน ITA ไตรมาส 1 – 4 

 

ข้อเท็จจริง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 แบ่งออกเป็น 9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1.1 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูล EB 1 
พิจารณาหลักฐานท่ีแสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการด าเนินการ ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

1.1.1 ค าส่ัง/ข้อส่ังการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
1.1.2 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดย

จะต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
  จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
  มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มี  

 หน้าท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
  มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่าง  

 ต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหา  
 อุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ต่อผู้บริหาร 



   

1.1.3 ผู้บังคับบัญชา จะต้องส่ังการหรืออนุมัติให้น าค าส่ังและกรอบแนวทางไปเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

 
1.2 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้จัดท า มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสันติสุขตาม พร้อมท้ังได้ประสานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา 
  เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในส่วนของตัวช้ีวัดท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ “แบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based)” กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้จัดท า มาตรการ กลไกในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสันติสุข  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
  1.ให้ความเห็นชอบ มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลสันติสุข  

2. ส่ังการให้น า มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล
สันติสุข ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                                                    
    (นายวิทยา    มิ่งปรีชา) 

                      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 
 ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

เห็นชอบ/อนุญาตให้น าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ ต่อไป 
 

                              
   (นายกฤษ   ใจวงค์) 

 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

 

 
 

       
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหนวยงาน :  โรงพยาบาลสันติสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
                     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี  :  9  ธันวาคม  2๕๖3 
หัวข้อ         :  หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.)  ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.)  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสันติสุข 
3.)  มาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสันติสุข 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
 

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

                   ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                               ผู้อนมุัตริับรอง 
 
 
                          นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่                                       นายวิทยา    มิ่งปรีชา     
                 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                                                                       (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 
                วันท่ี 9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                    วันท่ี 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลขึน้เผยแพร่ 
 
 

นางเจียมจิตร  ถิ่นอยู่ 
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
วันท่ี 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 


