
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
โรงพยาบาลแม่ทะ์สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เด อน/ป์    :  9  มกราคม์์๒๕๖3 
หัวข์ อ์:   ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ เร ่อง์แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.2563์
และวิธ การและขั้นตอนเปิดเผยข อม ลของโรงพยาบาลแม่ทะ ผ่านเว็บไซต โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ เร ่อง์แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.2563์และ
วิธ การและขั้นตอนเปิดเผยข อม ลของโรงพยาบาลแม่ทะ ผ่านเว็บไซต โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
                                                
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

 

(นายอรุณศักดิ์์เคร อดวงค า) 
พนักงานบริการ 

วันท ่์...9...์เด อน์....มกราคม...์2563 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายสมควร์์จินะการ) 
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท ่์...9....์เด อน์...มกราคม...์2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

(นายนวรัตน ์์วนาพันธพรกุล)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์
โรงพยาบาลแม่ทะ 

วันท ่์..9.... เด อน์..มกราคม...์2563 



              

 
                

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ 
เร ่อง์แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.2563 

--------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติข อม ลข่าวสารของราชการ์พ.ศ.2540์มาตรา์9์ก าหนดให หน่วยงานของรัฐต องจั ดให ม ข อม ล
ข่าวสารของราชการไว ให ประชาชนเข าตรวจด ได ์และต องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต ภาครัฐ์(Government Website 
Standard)์เพ ่อให บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให ประชาชนสามารถเข าถึงข อม ลข่าวสารได สะดวกม ความถ กต องชัดเจน
ครบถ วนเป็นปัจจุบัน์นั้น 

  โรงพยาบาลแม่ทะ์์์จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ์์ของโรงพยาบาล์-แม่ทะ์
ดังต่อไปน ้ 

1. ให ม การเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของโรงพยาบาลแม่ทะ์ดังน ้ 

1.1์ข อม ลหน่วยงาน์ประกอบด วย์ประวัติความเป็นมา์วิสัยทัศน ์พันธกิจ์โครงสร างหน่วยงาน ์ท าเน ยบ
ผ  บริหาร์ข อม ลผ  บริหารเทคโนโลย สารสนเทศระดับส ง์อ านาจหน าท ่์ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติราชการ์แผนงาน ์โครงการ์และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี์ค ารับรอง์รายงานผลการปฏิบัติราชการ์รายละเอ ยดช่องทางการติดต่อส ่อสาร์หมายเลขโทรศัพท ์
หมายเลขโทรสาร์แผนท ่ตั้งหน่วยงาน์ไปรษณ ย อิเล็กทรอนิกส  

1.2์กฎหมาย์ระเบ ยบ์ข อบังคับ์ท ่เก ่ยวข องกับหน่วยงาน์โดยแสดงท ่มาของข อม ลอย่างชัดเจน 

1.3์คลังความร  ์เช่น์ข่าวสารความร  สุขภาพในร ปแบบ์Info Graphic ส ่อมัลติม เด ย์บทความ์ผลงานวิจัย์ข อม ล
สถิติต่างๆ์โดยอ างอิงแหล่งท ่มาและวัน์เวลา์ก ากับ์เพ ่อประโยชน ในการน าข อม ลไปใช ต่อ (ถ าม ) 

1.4์รายช ่อเว็บไซต หน่วยงานท ่เก ่ยวข อง์(Web link)์หน่วยงานในสังกัด์หน่วยงานภายนอก์หร อเว็บไซต อ ่นๆ์
ท ่น่าสนใจ 

1.5์ข อม ลข่าวสารท ่จัดไว ให ประชาชนตรวจด ได ตามพระราชบัญญัติข อม ลข่าวสารของราชการ์พ.ศ.2540์ตาม
มาตรา์7์มาตรา์9์และข อม ลข่าวสารอ ่นท ่คณะกรรมการข อม ลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา์9(8)์และมาตรฐานเว็บไซต 
หน่วยงานภาครัฐ์ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค การมหาชน) 

1.6์ค ่ม อมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน์โดยแสดงขั้นตอนการปฏิ บัติงาน
พร อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน์ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ์โดยจัดท าเป็นร ปแบบ์“ค ่ม อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน”์และสามารถดาวน โหลดค ่ม อมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.7 ค ่ม อส าหรับประชาชน์ข อม ลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน์โดยแสดงขั้นตอนการให บริการต่างๆ์แก่
ประชาชนพร อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน์ทั้งน ้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให บริการนั้นๆ์โดยจัดท าเป็น
ร ปแบบ์“ค ่ม อส าหรับประชาชน”์และสามารถดาวน โหลดเอกสาร์ค ่ม อ์ตลอดจนแบบฟอร ม์เพ ่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การติดต่อราชการ์(ถ าม ) 

1.8์ข่าวประชาสัมพันธ ์ภาพข่าวกิจกรรม์เร ่องแจ งเต อน์รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน์เช่น์ประกาศรับ
สมัครงาน์ประกาศจัดซ ้อจัดจ าง์ผลการจัดซ ้อจัดจ าง 

1.9์ระบบงานให บริการในร ปแบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานท ่จัดท าเป็นระบบงาน
คอมพิวเตอร ให บริการผ่านหน าเว็บไซต ์หร อ์Mobile Application ในลักษณะส ่อสารสองทาง์(ถ าม ) 

/2..1.10 แสดง 
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1.10์แสดงสถิติการเข าใช บริการเว็บไซต ์แสดงระดับความพึงพอใจ์และม ระบบประเมินความพึงพอใจท ่ม ต่อ
เว็บไซต ของหน่วยงาน 

  2.์ขั้นตอนการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต โรงพยาบาลแม่ทะ์ให ด าเนินการ์ดังน ้ 

  ์์์์2.1์งานเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ม หน าท ่บริหารจัดการเว็บไซต โรงพยาบาลแม่ทะ 

      2.2 การน าเข าข อม ลข่าวสาร์ต องเป็นข อม ลปัจจุบัน์ถ กต องและครบถ วน์ระบุแหล่งท ่มาหร อเจ าข องข อม ล์ช่วง
วันท ่ของข อม ลข่าวสาร์วันท ่เผยแพร่์ประเภท์โดยม ล าดับการปฏิบัติ์ดังน ้ 

   2.2.1์หน่วยงานเจ าของข อม ล์น าส่งข อม ลข่าวสาร์พร อมแบบฟอร มการขอเผยแพร่ข อม ลผ่านเว็บไซต ของ
โรงพยาบาลแม่ทะ  

   2.2.2์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ์เป็นผ  อนุมัติ/อนุญาต์ให น าข อม ลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต โรงพยาบาล
แม่ทะ 

 ์์์์์์์์์3.์กลไกการตรวจสอบ์ก ากับติดตามอย่างต่อเน ่อง 

  ์์์3.1์เจ าหน าท ่์Web Master ม หน าท ่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข อม ลทุกรายการท ่เผยแพร่บนเว็บไซต ของ
โรงพยาบาลแม่ทะ์หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต  

  ์์์3.2์เจ าหน าท ่์Web Master ม หน าท ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด วยการกระท าความผิดเก ่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ.2560์อย่างเคร่งครัดเพ ่อป้องกันไม่ให เกิดความเส ยหายและลดโอกาสท ่จะเกิดความเส ยหายแก่ทางราชการ 

 

 จงึประกาศให ทราบ์และถ อปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ์ณ์วันท ่์์์8์์์มกราคม์์พ.ศ.์๒๕๖3 
 
 
               

 

           (นายนวรัตน ์์วนาพันธพรกุล) 
    ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


