
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   ข้อมูลผู้บริหาร  
รายละเอียดข้อมูล   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย  (2) ชื่อ-
นามสกุล  (3)  ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์  
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   นโยบายผู้บริหาร  
รายละเอียดข้อมูล   1.2 นโยบายผู้บริหาร 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   โครงสร้างหน่วยงาน  
รายละเอียดข้อมูล   1.3  โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดข้อมูล   1.4  หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล   1.5  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของ
หน่วยงาน และ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดข้อมูล   1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ 
และภารกิจของหน่วยงาน และ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1)ท่ีอยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 
หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล   1.7  :   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1)ท่ีอยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  และ (5) แผนที่ที่ตั้ง
หน่วยงาน 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ:   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามหน้าที่และ
อ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล   1.8  :   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   วิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
รายละเอียดข้อมูล  ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม MOPH 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ .2562 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 3  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ .2562 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 4  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 5  ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกดัโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 7  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 8  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 9  แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   คูม่ือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 15  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 16  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์    
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัน/เดือน/ปี:  20 ธันวาคม  2564 
หัวข้อ   ข้อมูลการจัดซื้อ 
รายละเอียดข้อมูล ข้อ 17.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
2564 
                            17.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
                            17.3  ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
                            17.4  ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  
                            17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ  2565 
Link ภายนอก:  rbh.go.th 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                            
               (นายสยาม  รามคล้าย)                                                   (นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
      วันที่  20   เดือน    ธ.ค. พ.ศ. ๒564                                       วันที่   20    เดือน  ธค   พ.ศ.2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

 
(นายพงศ์วริศ  พิบูลย์) 
นักวิชาการึคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 20   เดือน  ธ.ค  พ.ศ. ๒๕๖4 
 


