
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลรองกวาง บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลรองกวาง โดยขอมูลประกอบดวย 
1. ขอมูลผูบริหาร แสดงรายนามของผูบริหาร ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย หมายเลข

โทรศัพท
2. นโยบายของผูบริหาร
3. โครงสรางหนวยงาน
4. หนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
5. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน
6. ขาวประชาสัมพันธ ท่ีแสดงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจ และตาม

ภารกิจของหนวยงาน
7. ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส แผนท่ีตั้งหนวยงาน
8. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานตาม

หนาท่ีและอํานาจตามภารกิจของหนวยงาน
9. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH
10. ยุทธศาสตรของประเทศโดยรวม
11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
12. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2562
13. ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560
14. อินโฟกราฟกคณะกรรมการจรยิธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน
15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

       รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563       วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรนโยบายและยุทธศาสตรของโรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       นโยบายและยทุธศาสตรของโรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  2  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.2563      วันท่ี  2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :   14   ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลรองกวาง  บน
เว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
  เอกลักษณ  ดอกนอย           รุงกิจ  ปนใจ 

          (นายเอกลักษณ  ดอกนอย)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                 ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563     วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :   14   ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของโรงพยาบาลรองกวาง  บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลรอง
กวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
  เอกลักษณ  ดอกนอย           รุงกิจ  ปนใจ 

           (นายเอกลักษณ  ดอกนอย)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563    วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ บนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ขอเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
             ประภัสสร  กอนแกว                                                รุงกิจ  ปนใจ    
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563                 วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๓ บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

       รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563       วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรหลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีมีขอรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการของเจาหนาท่ี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       หลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีมีขอรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
เจาหนาท่ี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

       รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563       วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรหลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีมีขอรองเรียนเรื่องการการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       หลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีมีขอรองเรียนเรื่องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

       รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563       วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบ  
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
  ประภัสสร  กอนแกว           รุงกิจ  ปนใจ 

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)           (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
    ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                   ตําแหนง.นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563          วันท่ี  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานการวิเคราะหแผนจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุญาต 
เผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานการวิเคราะหแผนจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
             ประภัสสร  กอนแกว                                                รุงกิจ  ปนใจ    
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563                 วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี  26  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.2563 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจางพัสดุและการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 บน
เว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           แผนจัดซ้ือจัดจางพัสดุและการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลรอง
กวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
               ประภัสสร  กอนแกว                                             รุงกิจ  ปนใจ 
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563                            วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ บนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ขอเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

       รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563       วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :   1   ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและจัดหาพัสดุ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2564(วันท่ี 1 เดือนตุลาคม ถึงวันท่ี 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)  บนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและจัดหาพัสดุ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (วันท่ี 1 เดือนตุลาคม ถึงวันท่ี 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) ของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
              ประภัสสร  กอนแกว                                              รุงกิจ  ปนใจ 
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี   1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563                            วันท่ี   1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี   1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

 
 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือ
จัดจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี บนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน
ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                    ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563     วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง (สขร.1) ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
             ประภัสสร  กอนแกว                                               รุงกิจ  ปนใจ 
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  4  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.2563                  วันท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 
 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :     1  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานสรปุผลการจัดซ้ือจัดจาง (สขร.1) ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลรอง
กวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
            ประภัสสร  กอนแกว                                                รุงกิจ  ปนใจ 
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563                  วันท่ี   1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี   1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

 
 

 

 



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :     14  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 (ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 
2563) 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง (สขร.1) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 (ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 
2563) ของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                             ผูอนุมัติรับรอง 
           ประภัสสร  กอนแกว                                                 รุงกิจ  ปนใจ 
        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                          ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
                                                                     รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563                  วนัท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

วีรชัย  จิ ตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 
 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของโรงพยาบาลรองกวาง 
บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)                                      (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                         ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
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วีรชัย  จิตประสาร 
(นายวีรชัย  จิตประสาร) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           คูมือข้ันตอนการใหบริการของโรงพยาบาลรองกวาง 
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