ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลรัตภูมิ จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
( www.rattaphumhospital.go.th ) ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีดังนี้
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้าง
หน่ ว ยงาน หน้ าที่ และอานาจของหน่ ว ยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่
เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานหรื อการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน ข่าวประชาสั มพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจและภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจตามภารกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
MOPH ยุทธศาสตร์ ของประเทศโดยรวม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประมวล
จริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้ อบั ง คับ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ ว ยจรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจา
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
1.3 แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ของหน่ ว ยงาน และการติด ตามประเมิน ผลการดาเนิน งาน
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานทุกแผน)
1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนิน
งานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้
บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขึ้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
… /1.6 รายงานผลการ

-21.6 รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการและการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1.7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีที่ผ่านมา
1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจาปี
1.7.3 ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
1.7.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
1.8 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
1.9 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
1.10 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น KM ของหน่วยงาน , ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ
Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับ
เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.11 รายชื่ อ เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(Web link) เช่ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
1.1๒ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจและมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขั้น ตอนการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ ดาเนินการดังนี้
2.1 การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน
2.2 หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ให้จัดทาบันทึกข้อความแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรัตภูมิ
พร้อมรายละเอียดที่จะนาเผยแพร่ ไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ซึ่งรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เพื่อพิจารณา
ก่อนเสนอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ หรือรักษาการแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นผู้อนุมัติ
รับรอง กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ประสานงานอนุญาตทางวาจาได้
2.3 กรณี อ นุ มั ติ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานประกั น สุ ข ภาพฯ มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
2.4 กรณีไม่อนุมัติ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับ ไป
ยั ง เจ้ า ของข้ อ มูล ข่ า วสารนั้ น พร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน าข้ อ มูล ข่ า วสารนั้ น เผยแพร่บ นเว็ บไซต์ ข อง
หน่วยงานได้
... /3. กลไกการตรวจสอบ

-33. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 โรงพยาบาลรั ตภูมิ กาหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติห น้าที่ผู้ ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web
Master) จานวน 2 คน เพื่อทางานแทนทดแทนกันได้ ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 นายอธิวัฒน์ บัวดา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลาดับที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ คงแก้วเคลื่อน
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โดยเจ้าหน้าที่ในลาดับที่ 2 ให้ปฏิบัติแทนในกรณีเจ้าหน้าที่ในลาดับที่ 1 ไปราชการ หรือ ลา หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมู ลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
3.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา
7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าสารของราชการกาหนด
3.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
3.5 ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา ความมั่นคง
ปลอดภัย สารสนเทศ(Cyber Security) ให้ แก่ เจ้าหน้าที่อ ย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งการฝึ กอบรม(Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้ นาประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่ อสาธารณะผ่ าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ทุกฝ่าย/งานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี : ............................................................................................................................. .........................
หัวข้อ : ......................................................................................................................................... .......................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Linkภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ.....................

ผู้อนุมัติรับรอง
(................................................)
ตาแหน่ง …………………………………………….
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ..................

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(........................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรัตภูมิ
ที่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
เรื่องเดิม
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครั ฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
ข้อเท็จจริง
โรงพยาบาลบางรัตภูมิ จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.rattaphumhospital.go.th ดังรายละเอียดแนบท้าย
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อพิจารณา
เพื่อให้ดาเนินการข้อมูลของโรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 มาตรา 9 กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขอเสนอแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานดังรายละเอียดแนบท้าย เพื่อพิจารณาดังนี้
1. เห็นควรประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. เผยแพร่บนเวบไซด์ www.rattaphumhospital.go.th ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรัตภูมิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
ผลการพิจารณา ( /) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลรัตภูมิ
วัน/เดือน/ปี : 27 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อ
: แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Linkภายนอก :

www.rattaphumhospital.go.th

หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางนิภาพร ปานแก้ว
นายสุวิทย์ คงชูชว่ ย
(นางนิภาพร ปานแก้ว)
(นายสุวิทย์ คงชูชว่ ย)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไป
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ.............. วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นายอธิวัฒน์ บัวดา
(นายอธิวัฒน์ บัวดา)
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. .............

