บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจะนะ
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑ /

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลจะนะ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ของ
ภาครัฐ (Government website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถข้อถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
กลุ่ ม งานประกั น สุ ข ภาพ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสารสนเทศทางการแพทย์ ขออนุ ญ าตน าข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลจะนะ (General information) ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
หน่วยงาน ทาเนียบผู้บริหาร (Chief information Office : CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดช่องทางการติ ดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ email address และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยปฏิบัติตามแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงพยาบาลจะนะต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวโศภิษฐ์ ไพเราะ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจะนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
ตามประกาศโรงพยาบาลจะนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. อนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
8. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
10. แบบฟอร์มการขออนุญาตประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจะนะ
Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
(นางสาวโศภิษฐ์ ไพเราะ) ผูร้ ับผิดชอบ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับรองการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(.....นายวิจัย ยานวิมุต.ิ ......)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลจะนะ
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวโศภิษฐ์ ไพเราะ)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยที่ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ซึ่ งเป็ น หลั กเกณฑ์ การประพฤติ ปฏิ บั ติ อย่ างมี คุ ณธรรมของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐเพื่ อใช้ เป็ นหลั กส าคั ญ
ในการจัดทาประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องกฎหมายดัง กล่ า วข้ างต้น อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๖
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญญัติม าตรฐานทางจริ ยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ ง บัญ ญัติใ ห้องค์กรกลาง
บริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
จึงจัด ทาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต น และรักษา
คุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ยึด มั่น ในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจ
ในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่าง
ของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทานองคลองธรรม
โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ไม่ แ สดงออกถึงพฤติก รรมที่ มีนัย เป็ นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
รับผิด ชอบต่อหน้ าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิต สานึกที่ดี โดยคานึงถึงสังคม
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(๓) กล้ า ตั ด สิ น ใจและยื น หยั ด ท าในสิ่ ง ที่ ถูก ต้อ งชอบธรรม กล้ า คั ด ค้ า นในสิ่ ง ที่ไ ม่ถูกต้อง
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพ
ของตนเอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ
มี จิ ต สาธารณะ สามารถแยกเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากหน้ า ที่ ก ารงาน ไม่ ก ระท าการอั น มี ลั ก ษณะ
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
(๕) มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ประสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ณ ภาพของงาน ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรวดเร็ ว
ทันต่อเวลาและสถานการณ์ คานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐาน
การทางานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการทางาน
เป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัตโิ ดยการใช้ความรูส้ กึ
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่
ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง
(๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่อ้างหรือใช้อานาจโดยปราศจากเหตุผล ดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคาสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติต นเป็นพลเมืองดีด้ว ย
การเคารพกฎหมายและมีวินัย
ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอื่นใดที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
ข้อ ๔ การจั ด ท าแนวทางการปฏิ บั ติ ต นของข้า ราชการพลเรื อ นตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือนนี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด
ข้อ ๕ ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

