
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกะเปอร 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

2.1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

1.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม
2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

4.1 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขต
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522



5) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
2.1 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
4.พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ.
2562 
5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพ
เพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562
7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม
8.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

6) กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน พ.ศ. 2549
     3.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 
     3.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
     3.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
     3.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 
     3.5 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 
     3.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
     3.7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 
     3.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2563         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:    กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย       

วัน/เดือน/ป:                

หัวขอ :  หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  

1. ขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเป็นปัจจบุนั  

1.1 ขอมูลผูบริหาร แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย 
หมายเลขโทรศัพท 

1.2 นโยบายของผูบริหาร 

1.3 โครงสรางหนวยงาน 

1.4 หนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

1.6 ขาวประชาสัมพันธท่ีแสดงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจ 

และภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7 ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรสาร 

ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแผนท่ีตั้งหนวยงาน 

1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 

ตอการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน 

1.9 วิสัยทัศนพันธกิจ คานิยม MOPH 

1.10ยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวม 

1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

1.12ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

1.13 ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงาน 



ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

1.14 อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน 

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Code of Conduct) 

2. นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

3. แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบตัิการประจำปของหนวยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน ทุกแผน) 

4. แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

5. หลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณี ท่ีมีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

หรือการใหบริการของเจาหนาที 

6. หลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 

และการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9. ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

9.1 การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปท่ีผานมา (ปงบประมาณพ.ศ.2563) 

9.2 แผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำป 

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปประจำป 

ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบแนวทาง 

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ 

บุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง 

ของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

10. คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 

11. คูมือข้ันตอนการใหบริการ (ภารกิจใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2564         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:       กลุมงานบริหารท่ัวไป       

วัน/เดือน/ป:    วันท่ี 23 ธันวาคม  2564         

หัวขอ: : กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

Link ภายนอก:     ไมมี           

หมายเหตุ:           
            
             

 
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

(นางสาวฐานิตดา ฤทธิรุตม) 
     ตำแหนง  พนักงานบริการ(ธุรการ) 
วันท่ี  23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

(นายสมหทัย ทางทอง) 
ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (หัวหนา) 

วันท่ี  23  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
              

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 

ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 
วันท่ี  23  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 




