
   

 

         

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
   

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government  Website  Standard)  เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

  โรงพยาบาลรัตภูมิ  จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
( www.rattaphumhospital.go.th )  ดังต่อไปนี้ 

  1. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีดังนี้ 
   1.1  ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย  ผู้บริหารหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้าง
หน่วยงาน  หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจและภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ   ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย  ที่อยู่หน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  แผนที่ตั้งหน่วยงาน  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
MOPH ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ า
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)   

1.2  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
      1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานทุกแผน) 
1.4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการด าเนิน 

    งานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
1.5  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให ้           

บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขึ้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ 

     
                                                                                                … /1.6 รายงานผลการ 
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1.6 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรอืการให้บริการและการ          

ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

                    1.7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา 
                        1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปี  

                          1.7.3 ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง  
                       1.7.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.2560   และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

                        1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
1.8  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

               1.9  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) 

1.10  คลังความรู้ (Knowledge) เช่น  KM ของหน่วยงาน , ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ  
Info Graphic   สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ 
เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

 1.11 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Web link)  เช่น หน่วยงานในสังกัด  
หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

        1.1๒  แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์  แสดงระดับความพึงพอใจและมีระบบประเมินความ 
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

          2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้
  2.1  การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน  ถูกต้องและครบถ้วน   

  2.2  หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที ่ ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน  ให้จัดท าบันทึกข้อความแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรัตภูมิ 
พร้อมรายละเอียดที่จะน าเผยแพร่  ไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ซึ่งรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เพ่ือพิจารณา
ก่อนเสนอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ  หรือรักษาการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ เป็นผู้อนุมัติ
รับรอง  กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ประสานงานอนุญาตทางวาจาได ้

 2.3  กรณีอนุมัติ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ        
(Web Master)  ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password)  เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

   2.4  กรณีไม่อนุมัติ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไป
ยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  พร้อมชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถน าข้อมูลข่าวสารนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได ้

                    ... /3. กลไกการตรวจสอบ 
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 3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  3.1  โรงพยาบาลรัตภูมิ  ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web 
Master) จ านวน 2 คน  เพ่ือท างานแทนทดแทนกันได้ ตามล าดับดังนี้  
   ล าดับที่ 1    นายอธิวัฒน์  บัวด า   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   ล าดับที่ 2    นายเกียรติศักดิ์  คงแก้วเคลื่อน ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       

โดยเจ้าหน้าที่ในล าดับที่ 2 ให้ปฏิบัติแทนในกรณีเจ้าหน้าที่ในล าดับที่ 1 ไปราชการ หรือ ลา หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้ 
  3.2  เจ้าหน้าที่ Web Master  มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
  3.3  เจ้าหน้าที่ Web Master  มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 
7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าสารของราชการก าหนด 
  3.4  เจ้าหน้าที่ Web Master  มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ราชการ 
  3.5  ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์  การรักษา ความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ(Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม(Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)  

  ทั้งนี้   ให้น าประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ  เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ทุกฝ่าย/งานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

   ประกาศ   ณ   วันที่   27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                                                

                                                          (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี : ............................................................................................................................. ......................... 
หัวข้อ : ......................................................................................................................................... ....................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ ....................................................................................................  
Linkภายนอก : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                  (....................................................)                             (................................................) 
       ต าแหน่ง........................................................                ต าแหน่ง ……………………………………………. 
         วันที่........เดือน...................พ.ศ.....................              วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.................. 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................ 

 

 



   

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
ที่                   วันที่ 27  พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง   ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

 เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ  (Government Website Standard)  เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

 

 ข้อเท็จจริง 
 โรงพยาบาลบางรัตภูมิ  จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
www.rattaphumhospital.go.th   ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 

  

ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้ด าเนินการข้อมูลของโรงพยาบาลรัตภูมิ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ.2540  มาตรา 9   กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขอเสนอแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานดังรายละเอียดแนบท้าย  เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 1. เห็นควรประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
 2. เผยแพร่บนเวบไซด์ www.rattaphumhospital.go.th ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรัตภูม ิ
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                                
         (นางนิภาพร  ปานแก้ว) 
                    นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                  

 

 ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
         
 

                                                                         
 

       (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 

http://www.rattaphumhospital.go.th/
http://www.rattaphumhospital.go.th/


   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :   27  พฤศจิกายน  2563 
หัวข้อ         :   แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  
Linkภายนอก  :   www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

นางนภิาพร  ปานแก้ว 
 

นายสวุิทย์  คงชูชว่ย 
(นางนภิาพร  ปานแก้ว) (นายสวุิทย์  คงชูชว่ย) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไป ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรตัภูม ิ
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       

 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นายอธวิัฒน ์  บวัด า 
(นายอธวิัฒน ์  บวัด า) 

ต าแหน่งนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 

http://www.rattaphumhospital.go.th/

