
 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลท่ำชนะ 
ที ่304/๒๕63 

เรื่อง  มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน                   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

---------------------------------------------------------- 
 ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำน    
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้  และต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
เว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้ 
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  นั้น  
 โรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จึงก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ของโรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ดังต่อไปนี้ 

 (1) ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
                               1.1 ข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไปของโรงพยำบำล รวมสถิติข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุข  
                               1.2  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
                               1.3  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน  
                               1.4  ข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
                               1.5  ผลงำน รูปภำพกิจกรรม กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกลุ่มงำน  
                      (2) วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ  

                  ก. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
                   ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของโรงพยำบำล รวมสถิติข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุข 
         ผู้รับผิดชอบ นำงสำวเกษร  สินประสงค์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  

                 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
  ผู้รับผิดชอบ นำยณัฐวุฒิ  สุนธำรักษ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
                รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน  
      ผู้รับผิดชอบ นำงสำวพิมพ์  เพ็งเจริญ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

           ข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง  
         ผู้รับผิดชอบ นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

          ผลงำน กิจกรรม กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกลุ่มงำน  
  ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน  
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY-8GjjdjcAhUS148KHVYEDwoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw2Yhti8X-M5EP9sq8TPJhaH&ust=1533633806369871
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    ข. วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล  

           ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้อ ำนวยกำร โรงพยำบำลท่ำชนะ 
ของแต่ละกลุ่มงำน จัดเตรียม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลำยมือ  
ชื่อใน ฐำนะผู้น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  

          ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยละเอียดเนื้อหำ ข้อมูลพร้อมลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล  

         ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบในกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ท ำกำรตรวจทำนควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 (3) กลไกการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง  

  ในลักษณะกำรรำยงำนผลกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำอุปสรรคกำร
ด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ หน่วยงำน ต่อผู้บริหำร  

แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ทันท ี

ทันท ี

ไม่อนุมัต ิ

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
จัดเตรียม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ตรวจสอบ อนุมัติ 
กำรเผยแพร่ข้อมูล 

ตรวจทำน และน ำขึ้นเผยแพร่  

บนเว็บไซต์ รพ.ท่ำชนะ 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้น  

เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
http://thachanahos.com/index.php/8

-2016-07-14-12-11-07/45-ita 

ไม่เกิน 3 วัน  
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 (4) ข้อปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าชนะ 

   4.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงำนในสังกัดโรงพยำบำลท่ำชนะ จะต้องได้รับกำรอนุมัติ
รับรองจำก ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ ก่อนทุกครั้ง  
  4.2 เมื่อได้รับกำรอนุมัติรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะหรือผู้ปฏิบัติรำชกำร
แทนฯแล้วให้ แนบรำยละเอียดกำรเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในกำรน ำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ผ่ำน เว็บไซต์ด ำเนินกำรต่อไป  
 4.3 ข้อมูลข่ำวสำรต้องใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยเนื้อหำที่มีควำมถูกต้อง และควำม
เหมำะสม ข้อควำม และรูปภำพประกอบที่น ำมำใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หำกจ ำเป็นต้องน ำมำเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มำข้อมูล อ้ำงอิง และต้องไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       
พ.ศ. ๒๕๖๐  

 (5) แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าชนะ 

 แบบฟอร์มกำรขออนุมัติกำรเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ 
ในกำรให้ ข้อมูลของแต่ละงำน จัดเตรียมรำยละเอียดเนื้อหำของข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์เป็นรูปแบบ
เดียวกันและ จะต้องมีกำรลงลำยมือของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพ่ือรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูล และสำมำรถติดตำมตรวจสอบแหล่งที่มำได้ ก่อนส่งให้กับผู้ท ำหน้ำที่น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ต่อไป  

 (6) การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าชนะ 
 ให้แต่ละกลุ่มงำนรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ โรงพยำบำลท่ำชนะ 
และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ  
เป็นประจ ำทุกเดือน  

 ในกำรนี้ โรงพยำบำลท่ำชนะ ขอแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนปฏิบัติตำมมำตรกำร กลไก และระบบ 
ในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน อย่ำงเคร่งครัดและใช้แบบบันทึกรำยงำนผลกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ โรงพยำบำลท่ำชนะ แนบท้ำยหนังสือฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 

 (นายกฤษนันท์  เหล่ายัง) 
 นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
 
 



บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าชนะ 
ชื่อหน่วยงาน....................................................ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
วัน/เดือน/ปี หัวข้อ รายละเอียดโดยสรุป 

หรือเอกสารแนบ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

วัน/เดือน/ปี 
ผู้บริหารรับทราบ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 


