
 
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร 0-5583-2100   

ท่ี อต 0032.306/2541                                              วันท่ี    ๒๕   ตุลาคม  256๔     

เร่ือง  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity 
& Transparency Assessment : ITA )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตร ๙ ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ( Evidence – Based  
Integrity  and  Transparency  Assessment )  ในส่วนของ  MOIT ๑  นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑ จึง
ได้จัดท าประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ MOIT ๑ จึงได้จัดท าประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของ
โรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ แนบเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาลงนามในประกาศต่อไป 
 
 
 

 
            ( นายอานนท์  ทองแย้ม ) 

          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รกัษาการในต าแหน่ง 
          หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
                                                                     เห็นชอบ 
 
 
 
                                                           (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์)      
                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
        ------------------------------------------------------ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐต้อจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

โรงพยาบาลพิชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้  

๑. ให้เผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
๑.๑  ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของ

หน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ  แผนงาน  โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ค ารับรอง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร  หมายเลยโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 

๑.๒  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 

๑.๓  คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย บทความ  ผลงานวิจัย 
ข้อมูลสถิติต่างๆโดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการขอน าข้อมูลไปใช้ต่อ(ถ้ามี) 

๑.๔  รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานที่ 
๑.๕  ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗  มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการก าหนดตามมาตร ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๖  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆโดย
จัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานของ
หน่วยงาน 

๑.๗  คู่มือส าหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การให้บริการต่างๆแก่ประชาชน พร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน  

๑.๘  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม  เรื่องแจ้งเตือนรวมถึงข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัครงาน  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 



                                          -๒- 
 

๑.๙  ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ในลักษณะสื่อสารสองทาง (ถ้ามี)  

๑.๑๐  แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์  แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๒. ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑  หัวหน้าหน่วยงาน  แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๒.๒  การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร  วันที่เผยแพร่  ประเภท(นามสกุล)ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับ
การปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้ 
   ๒.๒.๑  เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ใช้ทางวาจาได้ 
   ๒.๒.๒  กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับ
สิทธ์ิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารข้ึนเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานงาน
แจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
   ๒.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไป
ยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมช้ีแจงเหตุผลเช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบไฟล์อนุญาต 
  ๓. กลไกการตรวจสอบ  ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๑  หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ จ านวน 1 
คน   
  ๓.๒  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการทีเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
  ๓.๓  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗ มาตรา๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาราชการก าหนด 
  ๓.๔  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
-๓- 

 
๓.๕  ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน  

  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานน าประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.256๔ 
 
 
 
                                                                             ( นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์)      
                                                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


