บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทร.๐๗๕-697100 ต่อ 106
ที่ กบ ๐๐32.3/4/พิเศษ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา
เพื่อให้ บุ คลากร เจ้ าหน้ าที่ และประชาชนทั่ว ไป สามารถเข้าถึงข้อมูล พื้นฐานที่เป็น ปัจจุบั น ของ
หน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น
กลุ่ มงานบริ ห ารงานทั่ว ไป โรงพยาบาลเกาะลั นตา ได้พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า เพื่อให้ ข้อมูล พื้นฐาน
ของหน่ ว ยงานมี ค วามถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น จึ ง ขออนุ ญ าตน าเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วนี้ บ นเว็ บ ไซต์
ของโรงพยาบาลเกาะลันตา ดังนี้
1. ข้อมูลผู้บริหาร
2. นโยบายของผู้บริหาร
3. โครงสร้างหน่วยงาน
4. หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ที่ แ สดงข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจ
และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตาหน้าที่
และอานาจตามภารกิจของหน่วยงาน
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
10. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
13. ข้อบังคับสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวกัญญาณี เอ่งฉ้วน)
นักวิชาการสาธารณสุข
-ทราบ/อนุมัติ

(นายสิริคุปต์ เนตรบุษราคา)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะลันตา
โรงพยาบาลเกาะลันตา ตามประกาศโรงพยาบาลเกาะลันตา
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะลันตาและหน่วยงานในสังกัด
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะลันตา (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่)
วัน/เดือน/ปี : 18 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อ : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
1. ข้อมูลผู้บริหาร
2. นโยบายของผู้บริหาร
3. โครงสร้างหน่วยงาน
4. หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจและภารกิจของหน่วยงาน
และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก ส์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
8. ช่ อ งทางการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น งานตาหน้ า ที่
และอานาจตามภารกิจของหน่วยงาน
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
10. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
13. ข้อบังคับสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวกัญญาณี เอ่งฉ้วน)
นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายสิริคุปต์ เนตรบุษราคา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลเผยแพร่
(นายจักรพันธ์ มณีรัตน์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

