
  
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ช่ือหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป ี   :     1  มิถุนายน  ๒๕62 

 
หัวข ้อ  โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ โรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
 
รายละเอยีดข้อม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ โรงพยาบาลห้างฉัตร ร่วมกับ ท า Big 
Cleanign Day ประจ าเดือน เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย ตอบสนองนโยบาย Green&Clean 
Hospital และประทับใจของผู้มาเยี่ยมเยือน ผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจภาพรวมต่อไป 
        
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อม ูล                              ผู้อน ุม ัติรับรอง 
                                                           

                                           

                 (นางอรพินท์  บุญเสริม)                                 (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
       ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            นายแพทย์เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง         
                                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

       วันท่ี 1 เด ือน มิถุนายน พ.ศ. 2562               วันท่ี 1  เด ือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวนิบภา  โอฬารจันทโรทัย) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                                        วันท่ี  1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562  

 

 



 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 โทร. 0 5426 9506                                       
ท่ี   ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ                     วันท่ี    1  สิงหาคม  2562 

เร่ือง   ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์โรงพยาบาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessm ent : ITA) 
ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

  ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จึงได้จัดท าประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาล
ห้างฉัตรผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลห้างฉัตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้าง
ฉัตร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหาย และลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร 

  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ท่ีแนบมาพร้อมนี้ และ
โปรดอนุมัติน าประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ต่อไป 

 

                                                                 
(นางอรพินท์  บุญเสริม) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 

- ทราบ 
- อนุมัติ 

 

 

                                                                  
           (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
นายแพทย์เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 



                                บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  โทร 054 269506 ต่อ 168 
ท่ี  ลป 0032.301/พิเศษ                               วันที่         28 พฤษภาคม  2562 
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ โรงพยาบาลห้างฉัตร 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

                เรื่องเดิม 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการ
ประเมิน เพื่อวัดระดับคุณธรรมธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และ EB 18 ก าหนดให้
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน โดยให้มีการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตนั้น 

 ข้อพิจารณา 

 เพื่อให้มีการด าเนินงานตามแนวทาง โรงพยาบาลห้างฉัตร โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้างฉัตร มีมติจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา พระราชทาน ประเภทจิต
อาสาพัฒนา ร่วมกับการท า Big Cleaning Day ประจ าเดือน เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย ตอบสนอง
นโยบาย Green&Clean Hospital และประทับใจของผู้มาเยี่ยมเยือน ผู้มารับบริการ เกิดความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อไป 

 ข้อเสนอ 
 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
 

  
 (นางอรพินท์  บุญเสริม) 
                                                            นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
                                           
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
     .................................................................... 
      .................................................................... 
 

                                                          
              (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
                                                นายแพทย์เช่ียวชาญ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 



                                บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  โทร 054 269506 ต่อ 168 
ท่ี  ลป 0032.301/พิเศษ                               วันที่         28 พฤษภาคม  2562 
เร่ือง  ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ โรงพยาบาลห้างฉัตร  
        บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

                เรื่องเดิม 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการ
ประเมิน เพื่อวัดระดับคุณธรรมธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และ EB 18 ก าหนดให้
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน โดยให้มีการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตนั้น 

 ข้อพิจารณา 

 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้จัดท าโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ โรงพยาบาล
ห้างฉัตร เสร็จแล้ว และได้เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร ลงนามอนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อเสนอ 
 

 เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ โรงพยาบาล
ห้างฉัตร ผ่านเวปไซต์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร 
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบโปรดลงนามอนุญาต 
 

  
 (นางอรพินท์  บุญเสริม) 
                                                            นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
                                           
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 
     .................................................................... 
      .................................................................... 
 

                                                          
              (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
                                                นายแพทย์เช่ียวชาญ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 



ช่องทางเผยแพร่ 
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสจุริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โปร่งใสยิ่งขึ้น 

เว็ปไซต์โรงพยาบาลห้างฉัตร http://www.hangchathospital.com/index.php/ 
http://www.hangchathospital.com/images/ITA/2562/eb18-1a.pdf  

 
 
 
 
 
 

http://www.hangchathospital.com/index.php/
http://www.hangchathospital.com/images/ITA/2562/eb18-1a.pdf


 

 
 

 


