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ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563 

............................................ 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ราชการของรัฐต้องให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  มีความถูกต้อง  ชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 
  โรงพยาบาลแม่ทา  จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน www.mth.go.th ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลหน่วยงาน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารหน่วยงาน  นโยบายของผู้บริหาร  โครงสร้าง
หน่วยงาน  อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง  หรือ  กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยม  MOPH  ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ข้อบังคับส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  แผน
ที่ต้องหน่วยงาน 
  1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีปัญหาที่มีการร้องเรียน  เรื่องทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  1.6 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
  1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านมา 
   1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
   1.7.3 ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ตามระยะเวลาที่ 
            ก าหนดในกรอบแนวทาง 
   1.7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ  
                      บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  และแบบแสดง
            ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความ
            ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
  1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 



  1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ  โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน
ปฏิบัติงานระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ๆ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
  1.10 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น  KM ของหน่วยงาน , ข่าวสารความรู้สุขภาพใน
รูปแบบ In Graphic สื่อมัลติมีเดีย  บทความ  ผลงานวิจัย  ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน 
เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
  1.11 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web line) เช่น  หน่วยงานในสังกัด  หน่วยงาน
ในสังกัดเดียวกัน  หน่วยงานภายนอก  หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
  1.12 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ  สถานการณ์โรค  
จ านวนผู้รับบริการ  ข่าวสารทั่วไป  ภาพข่าวกิจกรรม  เรื่องแจ้งเตือน  รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน  เช่น  
ประกาศรับสมัครงาน 
  1.13 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 
  1.14 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์  แสดงระดับความพึงพอใจ  และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร  ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน  ถูกต้องและครบถ้วน 
  2.2 หน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าที่  ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงาน  ให้จัดท าบันทึกข้อความ  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่
ทาพร้อมรายละเอียดที่จะน าเผยแพร่  ไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพ  ซึ่งรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์  เพ่ือพิจารณา
ก่อนเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา  เป็นผู้อนุมัติรับรอง  กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ประสานงานอนุญาตทาง
วาจาได ้
  2.3 กรณีอนุมัติ  หัวหน้ากลุ่มงานประกัน  มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ  ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์
ในหมวดที่ถูกต้อง  และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  
  2.4 กรณีไม่อนุมัติ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสานนั้น  พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถน าข้อมูลข่าวสารนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานได ้
  3. กลไกการตรวจสอบ  ก าหนดตามอย่างต่อเนื่อง 
  3.1 โรงพยาบาลแม่ทา  ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web 
Master) อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือท างานทดแทนกันได้  ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 นายเอกรัตน์  ณะปัญญา ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  ล าดับที่ 2 นายจิรเมธ  อินต๊ะสม ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
  3.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตาม
มาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 



  3.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
  3.5 ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์  การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการฝึกอบรม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)  
  3.6 ให้คณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทารายงานผล
การด าเนินงานเว็บไซต์ของหน่วยงานแก่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทาทุกไตรมาส  ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน 
  ทั้งนี้  ให้น าประกาศโรงพยาบาลแม่ทา  เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   และให้ทุกฝ่าย/งานถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

 

            ประกาศ ณ วันที่   21   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 


