
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
ที่                   วันที่ 27  พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง   ขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

 เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
(Government Website Standard)  เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

 

 ข้อเท็จจริง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลรัตภูมิ 
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้   
 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 

  

ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้ด าเนินการข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.

2540  มาตรา 9   กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดัง
รายละเอียดแนบท้าย  เพ่ือพิจารณาดังนี้ 

1. เพ่ือโปรดทราบ 
2. ขอเผยแพร่บนเวบไซด์ www.rattaphumhospital.go.th  ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

รัตภูม ิ
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                                
         (นางนิภาพร  ปานแก้ว) 
                    นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                  

 

 ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
         
 

                                                                         
 

       (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 



รายละเอียดการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลรัตภูมิ   
 

1.  ข้อมูลพื้นฐานที่เปน็ปจัจุบนั  ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน  แสดงรายนามผูบ้ริหารของหน่วยงาน  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูป
ถ่าย หมายเลขโทรศัพท ์
 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจ

ของหน่วยงาน 
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย  ที่อยู่หน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์  แผนที่ตั้งหน่วยงาน   
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนนิงานตาม

หน้าที่และอ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
1.9 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  คา่นิยม  MOPH 
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
1.13 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560 
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

2.  นโยบายและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน และการติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของ
หน่วยงาน 
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเร่ืองการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
7. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
8. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเร่ืองการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 9.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผา่นมา 
 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
 9.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
 9.4 ประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยแนวทางปฏบิัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการ
เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพสัดใุนแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
10. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารสว่นกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน :   โรงพยาบาลรตัภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :   27  พฤศจิกายน  2563 
หัวข้อ         :   ข้อมูลของโรงพยาบาล  
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)      การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน   ประกอบด้วย  

1.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบัน   
2.  นโยบายและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน และการติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของ
หน่วยงาน 
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเร่ืองการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
7. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
8. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเร่ืองการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
10. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
Linkภายนอก  :   www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

ผู้รับผดิชอบการให้ข ้อมลู ผู้อนุมัตริับรอง 
นางนภิาพร  ปานแก้ว นายสุวิทย์  คงชูช่วย 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไป ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูม ิ
วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ..............       

 

ผู้รับผดิชอบการนำข้อมลูขึ้นเผยแพร ่
นายอธิวัฒน์   บัวด า 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 

http://www.rattaphumhospital.go.th/

