
              
 
                

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

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

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

  โรงพยาบาลแม่ทะ   จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ของโรงพยาบาล -
แม่ทะ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน 
ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน  
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3 คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ 
ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา 
9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ 
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดท าเป็น
ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง (ถ้ามี) 
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1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่ทะ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

      2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่ทะ 

      2.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้า
ข้องข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท โดยมีล าดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.2.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ  

   2.2.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม่ทะ 

          3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     3.1 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 

     3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

 

 จงึประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ ณ วันที่   2  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
               

 

           (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลแม่ทะ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ป ี   :  2 ตุลาคม  ๒๕๖3 
หัวข ้อ :   ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลแม่ทะ ผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลแม่ทะ ผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
                                                
                      
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

วันที่ ...2... เดือน ....ตุลาคม... 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
 

(นายสมควร  จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ...2.... เดือน ...ตุลาคม... 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล)                            
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

วันที่ ..2.... เดือน ..ตุลาคม... 2563 



 
ค าสั่งโรงพยาบาลแม่ทะ 

ที่  24  /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่ทะ 

  ตามประกาศส านักกาานัปลกกกระรรงาสาาารสสข ลลางกนัร่่ล1 ลพฤภาามมล561 ลรร่่งาลนนังราาการ
รผยนพร่ ้งมูลต่งสาาารสะผ่านัรง็บไซต์ งาหนั่งยาานัลพ.ศ.561 ลส าหรกบหนั่งยาานัในัราชการบริหารส่งนักลาา
ส านักกาานัปลกกกระรรงาสาาารสสข ลไก้ก าหนักให้หกงหนั้าหนั่งยาานันต่าตก้าหร่งมงบหมายกลข่ม/ฝ่ายลหร่งมสะร าาานั
หร่งรจ้าหนั้าร่่ปฏิบกติาานับริหารจกกการรง็บไซต์หนั่งยาานัลนัก้นั 
  ฉะนัก้นัลรพ่่งการรผยนพร่ ้งมูลต่งสาาารสะลผ่านัรง็บไซต์โราพยาบาลนม่ระลรป็นัไปตามนนังราาร่่
ก าหนักในัประกาศส านักกาานัปลกกกระรรงาสาาารสสข ลลางกนัร่่ล1 ลพฤภาามมล561 ลรร่่งาลนนังราาการรผยนพร่
 ้งมูลต่งสาาารสะผ่านัรง็บไซต์ งาหนั่งยาานัลพ.ศ.561 ลส าหรกบหนั่งยาานัในัราชการบริหาร่งนักลาาลส านักกาานั
ปลกกกระรรงาสาาารสสข ลจึาจกกตก้ามสะร าาานับริหารจกกการรง็บไซต์โราพยาบาลนม่ระลโกยม่งาม์ประกงบนละ
ง านัาจหนั้าร่่ลกกานั่้ 

1. งาม์ประกงบ 
1.1 นัายประพกนัา์ พาภ์นัิกร นักกงิชาการสาาารสสข ช านัาญการ ประาานั 
 .5ลลนัายสมมงร จินัะการ  นักกจกกการาานัรก่งไปช านัาญการ มสะร าาานั 
 .1ลนัายพิรยา หม่่นัตาบขตร นักกรกาส่การนพรย์ช านัาญการ มสะร าาานั 
 .4ลนัายงรขสศกกกิ์ รมร่งกงาม า พนักกาานับริการ   มสะร าาานั 
 .6ลนัาาสางชไมพร ใจศร่  รจ้าพนักกาานัาขรการ  มสะร าาานั 
 .1ลนัาากนักงร ร้างต่้ง  รจ้าพนักกาานัาขรการ  มสะร าาานั 
 .7ลนัายง่ระยขรา ปขกมารล  นัายช่าารรมนัิม   มสะร าาานั 
 .8ลนัายงิศราพาภ์ลลลสขยะ  นักกงิชาการมงมพิงรตงร์ มสะร าาานันละรล านัขการ 

2. ง านัาจหนั้าร่่ 
2.1 ก าหนักนนังราาการปรกบปรขานละพกฒนัารง็บไซต์โราพยาบาลนม่ระ 
5.5ลก าหนักนนังราาส่ารสริมรพ่ิมพูนัมงามรู้นละรกกภะการบริหารจกกการรง็บไซต์การรกกภามงาม
มก่นัมาปลงกากยราาสารสนัรรศ(Cyber Security) ให้นก่รจ้าหนั้าร่่ลโราพยาบาลนม่ระ 
5.1ลศึกภาลงิรมราะห์ลนละก าหนักลกกภสะ ้งมูล ่างสารร่่งนัขญาตให้นั า ึ้นัรผยนพร่บนัรง็บไซต์ 
5.4ลก าหนักนนังราาการนั า ้งมูล ่างสารลารง็บไซต์โราพยาบาลนม่ระ 
5.6ลปฏิบกติหนั้าร่่ง่่นัๆลตามร่่ไก้รกบมงบหมาย 

รก้านั่้ลตก้านต่บกกนั่้รป็นัต้นัไป 

สก่าลลสลงกนัร่่ลล5ลลตขลามมลล5611 

 
 

ลลลล(นัายนังรกตนั์ลลงนัาพกนัาพรกขล) 
ลลลผู้ง านังยการโราพยาบาลนม่ระ 
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