
คูฉบับ 

 

 

คาํส่ังโรงพยาบาลระนอง 
ที่ 357/2561 

เรื่อง  มอบหมายการดาํเนินการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต  
โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข  

……………………………………………………………………… 

ตามประกาศ โรงพยาบาลระนอง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ ผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานราชการสวนภูมมิภาค โรงพยาบาล
ระนอง กระทรวงสาธารณสุข ได กําหนดใหหัวหนาหนวยงานแตง ต้ังหรือมอบหมายกลุมงาน/งาน                        
หรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตหนวยงาน และคําสั่งโรงพยาบาลระนอง             
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง ไดแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการเว็บไซต
โรงพยาบาลระนองน้ัน 
  ฉะน้ัน เพื่อใหการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง เปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดในประกาศโรงพยาบาลระนอง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง 
กระทรวงสาธารณสุข จึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 มอบหมายการดําเนินการในการพิจารณาอนุญาตใหนําขอมูลขาวสารข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต
โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 

1.1 ขอมูลขาวสารที่ไดรับอนุญาตจากหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน ใหนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
โรงพยาบาลระนอง  โดยใหเจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน ดําเนินการตามขอ 2.1 

1.2 ใหหัวหนากลุมงานการเงิน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป หัวหนากลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา 
ตลอดจนหัวหนางาน/หัวหนากลุมงานที่มีหนาที่ที่จะตองนําขอมูลขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต เปนผูพิจารณาอนุญาตให
นําขอมูลขาวสารขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 

1.3 การมอบหมายการพิจารณาอนุญาตใหนําขอมูลขาวสารข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาล
ระนอง ตามขอ 1.2 เปนการการมอบหมายการดําเนินการเฉพาะขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับงานในกลุมงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตนเทานั้น 

ขอ 2. การมอบหมายการดําเนินการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) ใหเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน ไดมอบหมายใหดําเนินการบริหารจัดการเว็บไซตเฉพาะในเรื่องที่
เก่ียวของกับงานของตน 

ขอ 3. การมอบหมายการดําเนินการตาม ขอ 2 เปนการมอบหมายการดําเนินงานเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

3.1 การนําขอมูลขาวสารที่ไดรับอนุญาตใหนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง ตาม ขอ 
1 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 



3.2 การนําขอมูลขาวสารจากเว็บไซตโรงพยาบาลระนองตามแนวทางที่คณะทํางานบริหารจัดการ
เว็บไซตโรงพยาบาลระนอง กําหนด 

ขอ 4. ในการดําเนินงานตามคําสั่งนี้ ใหผูรับมอบหมายการดําเนินการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2560 และประกาศโรงพยาบาลระนอง ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานราชการสวนภูมมิภาค โรงพยาบาลระนอง 
กระทรวงสาธารณสุข โดยเครงครัด 

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่  25  ธันวาคม  2561  

 

 

 

 

 

 
 

(นายกัมพล ลิม่ทองนพคณุ) 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง        โทร. 5057          
ที ่รน ๐๐๓๒.๒๐๑/ พิเศษ           วันท่ี  21  ธันวาคม 2563                         

เรื่อง  รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอ  
        สาธารณะผานเว็บไซต โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง  

        ดวยโรงพยาบาลระนอง เขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และ
โรงพยาบาลระนอง ไดประกาศเรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตในหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดปรากฏตามความที่
แจงแลวนั้น 

        ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามประกาศดังกลาวนั้น โรงพยาบาลระนองจึงขอสรุป
รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซต โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ และใน
การนี้ขออนุญาตนํารายงานผลการติดตามการดาํเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซต โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพรบนเว็บไซต
โรงพยาบาลระนอง 

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา  
 
 
 
 

คูฉบับ 



แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ผานเว็บไซต โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 

 

รายละเอียด 
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงานเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซต โรงพยาบาลระนอง 

แนวทางแกไขในการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานตามประกาศแนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 

         เนื่องดวยการดําเนินงานตามประกาศฯ นั้น 
เปนงานใหมสําหรับเจาหนาที่ ซึ่งแตละกลุมงานนั้น
ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามประกาศดังกลาวเทาท่ีควร ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะการสื่อสารและประชาสัมพันธให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประกาศขอมูลผาน
เว็บไซตโรงพยาบาลระนองยังไมดีเทาที่ควร  

      จัดทําหนังสือเผยแพร ใหหน วยงานที่
รับผิดชอบในการประกาศขอมูลเผยแพรบน
เว็บไซตและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธใหกลุมงานแตละกลุมงานทราบ
โดยทั่วกัน 

2. การเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะที่เปน
ปจจุบัน 

  

3. มีการเปดเผยขอมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาถึงขอมูลได 

  



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 21  ธันวาคม  2563 
หัวขอ: คําสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
หนวยงาน โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
คําสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 
โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มิสุด 

               นิติกร 

    21              ธันวาคม...           2563 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    21              ธันวาคม           2563 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    21              ธันวาคม              2563 


