ตั วขี ้ วัดที ่ ๓ ะ การเปี ดเผยข้ อมู ล
58 ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
0

^

^

มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

๑

หนังสือโรงพยาบาล'วัด.โบ.สุ.ลุ. ที.พล.๐.๖๓๒,๓0.๑/พิเ ศษ ลง.วันที่.®.๙..พฤศจิกายน..๒๙๖๒.
เรื่อง ขออนญาตเ.ฒแพร่คำที่งุคณะทำ.งานปฎิ.นัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ฯ.และ.ป.ระกาศ
แนวทาง.การ.เผย.แพร่ข้อ.มูล.ต่อสาธารณะของ.หน่วย.งา.น.โรง.พยาบาลวัด!นสถ์
(เอกสาร.๘,๑)

หนังสือโรงพยาบาลวัดโบ.สุ.ลุ..ที่.พล.พล..๐๖๓๒,๓.©๏/พิ.เศษ..ลงวัน.ที่.๑.๑.พฤศจิกายน
๒.^๒.เรื่อง.แต่ง.ตั้ง.ศณะ.ทำงานป.ฏิฟ้!งานบริหาร.จัดการ.เว็บไซต์.ของโร.ง.พยาบาลวัคโบ.ส ุ. ลุ
(เอกสาร.๘๒)
๓ หนังสือ.ดำ.สั่งโรง.พยาบาล.วัดโบสุ.ลุ.ที่.๑๑®/ ๒.๙๖๒.ลงวัน.ที..๑๑.พฤศจิกายน..๒๙๖๒
เรื่อ.ง..แต่ง.ตั้งคณะทำ.งาน.ป.ฏินัตุงานบริหาร-จัดการณ็-นไซต์ข.อ.งโ.ร.งพ-ยา.บา.ลวัดโบ.สุ.ลุ
(เอกสุาร..๘๓)
ประกาศโ.รงพ.ยาบาล.วัดโบสุลุ..เรื่อ.ง..แนวทาง.กา.รเผ.ย.แพร่ข้อมูลต่อ-สาธารณะผ่าน]..ว็บ.ไซด์
ของ.หน่วยงาน.พ,ศ,.๒.๙๖.๑.สำหรับ.หน่วยงานใน.ราขการส่วนมูมีภาค..ลังกัดโรงพ.ยา.นา.ล.วัด
โบสุ.ลุ.(เอกสาร.๘๙)
๙ วิธีการและขั้นตอนเปีดเผยข้อมูลสำหรับหน่วยงาน.ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาล
วัดโบ.สุ.ลุ.(เอกสาร..๘,๙)
หนังสือโร.งพยาบาลวัดฺโบ.สุ.ลุ.ที..พล..๐.๖๓๒.,๓๐.®/พิ.เศษ.ลงวันที่.๒๐.ฦนภาพันธ์.๒๙๖๓
เรื่อง..รายงานผล.การติดตาม-การดา.เนินงาน.และสุรน่.ปุ.ณห.าอน่สุรรคการ-ดำ.เนินงาน
เผยแพร่ข้อ.มูลต่อ.สาธารณะ.ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย.งาน.ตามนา.ต.รการ.ก.ล.ไกในการ.เผยแพร่
ข้อมูล■ต่อ[ลา.ธารณะ.ผ่าน]เว็บไซต์.(เอกสาร■.๘๖).

๒

เอกสาร/หลักฐานการเปีดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

แบบฟอ.ไ[ม]การขอ]เผย-แพร่ข้อมูล.ผ่านเว็บไซต์-ของ-หน่วย-งาน.,1.]ลังกัดโร.งพยานาลวัดฺโบ.ฟ.
และ..ก.โ.๒.๒ร^ร.กุ..จาก.เว็บโซต์โร.งพยาบาลวัดโบสุ.ลุ.เาแ๖^/ผผผ,ผล^.0ะ1า0.ร๖,20^1า
หัวข้อ..เผย.แพร่ดำสั่งแต่งตั้ง.คณ๗ างาน.ปฏิบัติงานบริหาร-จัดการ-เว็บไซต์.ว.และป.ระกา.ศ
โรงพยาบาลวัดโบ.สุ.ลุ.เรื่อง.แนว.ทางการเผยแพร่ข้อ.มูลต่อ.สุา.ธารณะ-ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน..พ,ศ,.๒๙๖.๑.สุาหรับหน่วยงานใ.นราข.การส่วน.ภมุ-ภาค..ลังกัดโร-งพยาบาล
วัดโบสุ.ลุ..บน..ผ.ร.๖.5.1.1:ร...ขอ.งหน่วย.งาน..(เอกสาร..๘๗)
๒ แบบฟอ.รน่การขอเผย.แพรข้อมูลน่านเว็บไซต์ของ.หน่วยงาน.ๆ..ลังกัดโร.งพยาบาลวัดโบ.สุ.ลุ
และ..ก.กุ่กุ.บรรโรร.กุ..จาก.เว็บไซต์โร-งพยาบาลวัดโบสุลุ๒ !๒^/ ผ ส ิณ 0าเา๐.^..ฐร,ณ
หัวข้อ..รายงานผลการ.ติดตามุ.การดำเนินงาน-แล-ะ-สุรปปุ.ญหา.ฤปสรรค-การดำ-เนินงาน
เผย.แพร่.ข้อมูลต่อสาธารณะ.ผ่าน-เว็บไซต์ของ-หน่วย.งาน-ตาม-มาตรการ-กล-ไกใน-การ-เผยแพร่
ข้อมู ลต่อ■สุ .าธา■รณะ.ผ่านเว็ บไซต์.น่อ■กลาร..๘,๘^^
^
^ ^
^
^
๑

0 ไม่มีการดำเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ท ี่ พล ๐

เรือง

๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทร.๐๕๕-๓๖๑๐๗๙ โทรสาร ๒๙๑๗๒๗
๓

๒

. ๓

๐

๑

วันที

0 ^

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขออนุญ าตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ฯ และประกาศแนวทาง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ตามกรอบการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(เก*6?โ117 & "โโลกรเวลโ6ก๑ ' /^5565รกา6กเ ะ โโฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพระราขบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย คำสั่งหรือข้อสั่งการโดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเซิงประจักษ์ ([ะVIปอก06 - 8ลร6ป เก!:6?ก่!}โ ลกป
7โลกร}วลโ6ก(ะV /\รร65รกา6ก!:) ในส่วนของ 88 ๘ นั้น หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานการเผยแพร่และเสนอขอ
อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานซ่องทางที่เผยแพร่พร้อม ?โเก* ร(โโ66ก จาก
เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไต้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ฯ ให้
เป็น ปีจจุบัน พร้อมทั้ง ไต้ทบทวนประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลวัดโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

' ร ุ^ / ^
(นายพนม พรหมเมศร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธ)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
VI

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทร. ๐ ๕๕๓๖๑๐๗๙ โทรสาร๒๙๑๗๒๗

พล ๐๖๓๒.๓๐๑/ ^

/ จ (เ* -

วนVI

0)0)

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง

แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ตามกรอบการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ

(เก*:65โ1*7 & 7โลกรเวลโอก/Vร5655๓6ก* ะ ก'/\ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพระราขบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่าง
เป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเขิงประจักษ์

(8ห๒6ก06 - 8ล56ป

เก*6ฐกํ*V ลกป 7โลก5|วล!'6กอ/ /\55655๓6กป ในส่วนของ 88 ๘ บัน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแบบสำรวจหลักฐานเฃิงประจักษ์ 88 ๘ จึงขอปรับปรุงคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ให้เป็นปีจจุบัน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพนม พรหมเมศร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

0

- / 1^

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธิ้)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

คำสั่งโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ที 0) 0) 4) / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์

โดยที่เป็น การสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณ ธรรมและความโปงใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก*6ฐโ!*)/ &'โโลกรเวลโ6กโ:)/ /\ร56รรกา6ก* : โโ/ป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานมีการ
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ฉะนั้น จึง อาศัย ตามมาตรา ๕๕ และ ๖๐ (๒) แห่งพระราขบัญ ญัต ิระเบีย บบริก ารราขการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๔๓๔ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีรายนามและต0าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานปฏิบัติบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดังนี้

๑. นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธิ้ ผูอ
้ ำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ผู้อนุมิติรับรอง

๒. นายอนุพันธ์ ทับจีบ

เจ้าพนักงานเวขสถิติขำนาญงาน

ผู้นำขึ้นข้อมูลเผยแพร่

๓. จ.ส.อ.,นพศูรย์ เหลือแย้ม

เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน

ผู้นำขึ้นข้อมูลเผยแพร่

๔. นายนครินทร์ เกตุวีระพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้นำขึ้นข้อมูลเผยแพร่

๔. นายนำพล บันทปริ,ซากุล

บักวีขาการคอมพิวเตอร์

ผู้นำขึ้นข้อมูลเผยแพร่

๖. หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดขอบงาน

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
๒. ตรวจสอบความเป็นบีจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หาก
พบว่าครบระยะเวลาการเผยแพรให้นำรายการนั้นลงจากเว็บไซต์

๓.

ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานของเว็บไซต์ของหน่วย

งานภาครัฐ ((วิ( ^ 6 โก๓ อก* ผ6ช51*6 ร*ลกปลโป \7อโร!อก ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ (องศ์การ
มหาซน) และตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราซการ พ.ศ.๒๔๔๐ มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ และ
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราขการกำหนด
๔. ปฏิบัติตามพระราขบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๔๖๐
อย่างเคร่งครัด เพื่อบีองกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสี่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราซการ
๔. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปบีญหาอุปสรรคการดำเนินงานทุก ๖ เดือน
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๒

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

?.ร
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษเนุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์
1
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบลถ์

ซื่อหน่วยงาน ะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์
วัน /เดือ น/ปี ะ

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หัวข้อ : เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ฯ และประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานใน
ราฃการส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ บน ผ6เวรเ*6 ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
หนังสือ'โรงพยาบาล'วัด'โบสถ์ ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑เ 9)

ลงวันที่

0)0)

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ฯ และประกาศแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์
นก!(ภายนอก ะ ไม่มี
หมายเหตุ ะ .......................................................................................................................................

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล

ผู้อนุมัติรับรอง

๕ ^

(นายพนม พรหมเมศร์)

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธิ้)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

วันที่....^.?■ไ! เดือน.....^.,.^-... พ.ฅ.

วัน ที่....^.^. เดื
เดอน.
อน....ไ?.'^....
.ไ ^ .... พ.ศ.
พ .ศ.:
ไ^^.....

(บายบค!บทรํ เกตุวีระพงศ)
ตำเ1™ฟ-,

บกํวีเคํรัาะหํบโยํบายและแผบ’

บันทึกข้อความ
ส ่ว น ร า ช ก า ร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทร.๐๕๕-๓๖๑๐๗๙ โทรสาร ๒๙๑๗๒๗
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/ ^ ✓ฟV-

เรื่อง

ว ัน ท ี่ 1-^๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปบีญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ตามที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ มีภารกิจในการบริการจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราขการ เพื่อประโยขน์แก่ประซาซน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราซบัญญ้ตข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ พระราซกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ด ี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภ าครัฐ ((วิ๐76โ๓ ๓ ลก*

ผ6ชร!*6

ร*ลกชลโช) นั้น
กลุ่มงานบริห ารทั่วไป ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุป ปีญ หาอุป สรรคการ
ดำเนิน งานเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข องโรงพยาบาลวัด โบสถ์ ประจำปีง บประมาณ ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ได้พบว่ามีการนำข้อมูลข่าวสาร ทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราปีก
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) พบว่ามีความถูกต้องในแนวทางที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก*6โรโ!*V 7โลกร[วลโ6ก๐/ /\ร56ร5โฑ6ก* :
17/0 เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดย
เคร่งครัด และขออนุญาตนำรายงานผลฉบับนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ๆ?VV^
(นายพนม พรหมเมศร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

0

^

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโ'พธ)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราขการส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราขการไว้ให้ประขาขนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (6 (^6 โก๓ 6 ก* ผลเวร!*6 ร*ลกปลโช) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประขาขน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไต้สะดวกมีความถูกต้องขัดเจนครบถ้วนเป็นนิจจุบันนั้น
โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข ้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข อง
หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในราขการส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดังต่อไปนี้

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ((ร6ก6โล1 เก*0โ๓ ล*:๐ก) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน ทำเนีย บผู้บ ริห าร ข้อ มูล ผู้บ ริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ สูง (0า16*
เก*๐โ๓ ล*เอก 0ฅล6โ : 0 0 ) อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราซการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอีย ดข่องทางการติด ต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรดัพทํ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (6๓ล:I ลปปโอรร)
๑.๒ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ หน่ว ยงาน (แล-ท/,

862น13*0โV,

0๐ ๓ [วแลกอ6) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างขัดเจน

๑.๓ คลังความรู้ (เ^อผ๒ปร6) เข่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ เก*อ 6โล[วเาเอ สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์ใน
การนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)

๑.๔ รายขื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ6เว นกเ0 เข่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประขาขนตรวจดูไต้ตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ
กำหนดมาตรา

๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (6๐ห6โก๓อก* ผ6 เวร:*6 ร*ลกปลโป

V©โร:อก ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาขน)

๑.๖ คู่ม ีอ มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานของหน่ว ยงานตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มีอมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๗ คู่มีอสำหรับประขาขน (รอก/อโ

เก*อโ๓ ล*!อก)

ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประซาซนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างขัดเจน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ล ะขั้น ตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยจัด ทำเป็น รูปแบบ “ คู่ม ือ สำหรับ ประซาขน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (0๐ผก1อลป
ประซาขนในการติดต่อราขการ (ถ้ามี)

โอโ๓ ร)

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่

๑.๘ ข่าวประซาสัมพันธ์ (โ1นเว110 8ล1ล*!0กร) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ล-รลโฬอล) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ ^ ๐ เวเ๒ /บุวเวช(ะล*!อก ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (เก!:6โลอ*!หล) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใซ้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพิงพอใจ และมีร ะบบประเมิน
ความพิงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้น ตอนการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์โ รงพยาบาลวัด โบสถ์ ให้ดำเนินการ
ดังนี้
๒.๑ งานสารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สัง กัด โรงพยาบาลวัด โบสถ์

สำหรับหน่วยงานในราซการส่วนภูมิภาค

ผ่า นทางซ่อ งทาง ได้แก่ หนัง สือ ราขการ ไปรษณ ีย ์อ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์

ผล*!วอ*.!าอร(ฐ)รกาล!!..ออกา และซ่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุขื่อ ต0าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับ
อย่างซัดเจน
๒.๑.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ และมอบหมายงานสารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล เพื่อการจัดการ
๒.๑.๓ งานสารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ (ผ6เว
^ลร*6โ) ซึ่งไต้รับสิทธิ๋ (บรลโกล๓ 6 และโ5ลรรผอโป) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ข่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท
(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ

(ผ6ช [ทลร*ลโ) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นฟ้จจุบันของ

ข้อมูล (นำออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (6๐หลโก๓ 6 ก*

ผลเวร!*อ ร*ลกปลโป 76โ510ก ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคการมหาซน) และตามพระราซ
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นคณะกรรม
การข้อมูลข่าวสารของราซการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราซบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อฟ้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราขการ
๒.๒ การออกแบบเว็บ ไซต์ หน่ว ยงานต้อ งคำนึง ถึง การแสดงผลบนอุป กรณ์ท ี่ม ีค วาม
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกซนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีฃนาดหน้าจอ
แตกต่างกัน รวมถึง ร๓ ลโ* อลห!อล เข่น ร๓ ลโ* โ5!าอก6 7ลเว๒*
๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประขาซน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชันขั้นตํ่าฃองบราวเซอร์ที่
รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใข้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เข่น

ลลปลโร/

7!ลผลโร หรือ 0 เวลก ร๐บโอ6 อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไวในส่วนล่างของเว็บไซต์หรือหน้าเพจที่แสดง
เอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (^กอโV[ว*!อก) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เข่น การใข้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (บรลโกลกาล/!3ลรรผอโป)

-๓๒.๕ การจัด เก็บ รัก ษาข้อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ (1๐5

กI&)

ตามข้อกำหนดใน

พระราซบัญ ญัต ิว ่าด้ว ยการกระทำความผิด ทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ.๒๕:๖๐ และประกาศกระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕:๐
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอร์เน็ต (^เว6โ ร6๐บโเชุ/) ให้ปฏิบัติตามพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
พระราซบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “ มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับเว็บใซต์

(พ6ช51*6 ร6(ะนโ1*7 5*ลกชลโป),, ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก

ทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย ((ะ/ง และใข้ แ77เวร (แV[ว6116X1: 7โลก5*6โ
?โ01๐๐๐1

ร6(1บโ6)

ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใข้และเก็บข้อมูลใว้เป็นความสับระหว่าง

คอมพิวเตอร์ของผู้ใข้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใข้ 5๐**^ลโอ หรือ แลโปผลโอ ป็องกันการบุกรุกโจมตี
(คโ6\^ลII)
๒.๗ ข้อ มูล ข่า วสารต้อ งใข้ค ำอธิบ าย/คำบรรยายเนื้อ หาที่ม ีค วามถูก ต้อ ง และมีค วาม
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใข้จะต้องไม่ละเมิดลิฃสิทธิ๋ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟส์ที่มีนามสกุล .[วป*

*1ร .XIรX .ป๐๐ .ป๐^x .][ว5

.^ก5 .21^5 .โลโ ขนาดไฟล์ (รเ26) ไม่ควรเกินไฟล์ละ ๔ ^18 และต้องไม่ขัดต่อพระราซบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๘ การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปจจุบันถูก ต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ขนาดไฟล์โดยมีสำดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนื้
๒.๘.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้า
กลุ่มงานที่รับผิดขอบพิจารณา และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์เป็นผู้อนุมัติรับรอง ด้วยแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตามแนบท้าย
ประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาไต้
๑) กรณีอนุมัติ/อนุญ าต หัวหน้า กลุ่ม งานๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผ ู้รับ ผิด ขอบ

(พอช ^1ลร1:6โ) ซึ่งไต้รับสิทธิ๋ (บ56โกล๓6 และ ?ลร5ผ0โป) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒) กรณี'ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมขี้แจงเหตุผล เข่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต

๓. กลไกการตรวจสอบกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ หน่ว ยงานต้อ งกำหนดเจ้า หน้า ที่ป ฏิบ ัต ิห น้า ที่ผ ู้ด ูแ ลบริห ารจัด การเว็บ ไซต์ (ผ 6ช
/ฬลร1:6โ) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทำงานทดแทนกันไต้

๓.๒ เจ้าหน้าที่ ผอช ^85*6โ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นป็จจุบันของข้อมูลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการนั้นลงจากเว็บ
๓.๓ เจ้าหน้าที่ ผ6ช ^ล5*6โ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ((3 ^6 โก๓ อก1: ผอชร!*อ ร*ลกปลโป '/อโ51๐ก ๒.๐) ของสำนักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาขน) และตามพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตาม
มาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการกำหนด

๓.๔ เจ้าหน้าที่ ผอช 1ฬ3ร*6โ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราซบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อฟ้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราซการ

๓.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

((ะ7เวอโ ร6(:บโ!*V)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการ^กอบรม (7โล!ก!ก5)

๐ฟ,60เ26 เฬลกล261าก6ฬ

ทั้ง นี้ ให้ห น่ว ยงานนำประกาศโรงพยาบาลวัด โบสถ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาล
วัดโบสถ์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ^

โ^■พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

วิธีการและขั้นตอนเปีดเผยข้อมูลสำหรับหน่วยงาน
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานของโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ที่
๑.

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

ผู้รับผิดขอบ

ผู้ตรวจสอบ

ขั้นตอนการเผยแพร่

คณะทำงาน

คณะทำงาน

ประกอบด้วย

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ปฏิบัติงานบริหาร

ปฏิบัติงานบริหาร

๑. ประวัติความเป็นมา

ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

จัดการเว็บไซต์

จัดการเว็บไซต์

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของโรงพยาบาลวัด่

ของโรงพยาบาล

ของโรงพยาบาล

๓. โครงสร้างหน่วยงาน

โบสถ์ เป็นไปตามข้อ

วัดโบสถ์

วัดโบสถ์

๔. ทำเนียบผู้บริหาร

๒.๑ - ๒.๘ ตาม

๔. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประกาศโรงพยาบาล

(0๙6* 1๙๖โเากลบ๐ก 0ศไ06โ: 010)

วัดโบสถ์ เรื่อง แนว

๖. อำนาจหน้าที่

ทางการเผยแพร่ข้อมูล

๗. ยุทธศาสตร์

ต่อสาธารณะผ่าน

๘. แผนปฏิบัติราซการ แผนงาน โครงการและ

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๔๖๑ ลงวันที่

๙. คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ

๒๔ พฤศจิกายน

๑๐. รายละเอียดซ่องทางการติดต่อสื่อสาร

๒๔๖๑

๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร
๑๐.๓ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
๑๐.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (6- ๓ ล!1
/\ช๙65ร)
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน ( เ-ล^63น1ล*0เ7, 0 0 ๓ [ว1!ลก06)
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน

๓.

ปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลหน่วยงาน ((วิ6ก6โลเ. 1๙๖โ๓ ล*!๐ก)

๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์

๒.

ขั้นตอนการเผยแพร่/

คลังความรู้ (^ก0\๙6ชฐ6) เซ่น ซ่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ 1๙๐ (วิโล[ว!าเ0 สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล สถิติต่างๆ โดย
อ้างอิงถึงแหล่งที่มา และ วัน เวลา กำกับเพื่อ
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)

-๒ -

ที่
๔.

๔.

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

ผู้รับผิดขอบ

ผู้ตรวจสอบ

ขั้นตอนการเผยแพร่

คณะทำงาน

คณะทำงาน

(ผอช แกเ0 เข่น หน่วยงานในสังกัด

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก

ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

บริหารจัดการ

จัดการเว็บไซต์ของ

หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ของโรงพยาบาลวัด

เว็บไซต์ของ

โรงพยาบาลวัด

โบสถ์ เป็นไปตามข้อ

โรงพยาบาลวัด

โบสถ์

ข้อมูลตามข่าวสารที่จัดไว้ให้ประขาขนตรวจดู

๒.๑ - ๒.๘ ตาม

โบสถ์

ได้ตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ประกาศโรงพยาบาล

ราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา

วัดโบสถ์ เรื่อง แนว

๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นทีค
่ ณะกรรมการ

ทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารของราขการกำหนด ตาม

ต่อสาธารณะผ่าน

มาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

((วิ๐76โกกโาอก* ผอชร!*6 ร*ลกชลโป

พ.ศ.๒๔๖๑ ลงวันที่

V©โร!อก ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาล

๒๔ พฤศจิกายน

อิเล็กทรอนิกส์ (องต์การมหาขน)

๒๔๖๑

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทำเป็น

“คู่มือมาตรฐานการปฏิบต
้ งิ านของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคูม
่ ือ
รูปแบบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๗.

ปรับปรุงข้อมูล

รายซื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาครัฐ

๖.

ขั้นตอนการเผยแพร่/

คู่มือสำหรับประขาขน (ร6ก/!อ6
เก*อโ๓ ล*!อก) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประขาขนพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนบริการอย่างซัดเจน ทั้งนีค
้ วรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ

“คู่มือสำหรับ

ประขาซน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (อ๐ท/ก๒ ลป
โอโ๓ ร)

-๓ -

ที่
๘.

๙.

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล

ผู้ตรวจสอบ

ขั้นตอนการเผยแพร่

คณะทำงาน

คณะทำงาน

ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ปฏิบติงาน

ปฏิบ้ติงานบริหาร

เตือนรวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน

ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

บริหารจัดการ

จัดการเว็บไซต์ของ

เข่น ประกาศรันสมัครงาน ประกาศจัดซื้อ

ของโรงพยาบาลวัด

เว็บไซต์ของ

โรงพยาบาลวัด

จัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โบสถ์ เป็นไปตามข้อ

โรงพยาบาลวัด

โบสถ์

๒.๑ - ๒.๘ ตาม

โบสถ์

ข่าวประขาสัมพันธ์

นช110 861ล*เ0กร)

ระบบงานให้บริการในรูปแบบ

ประกาศโรงพยาบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (6-ร6โพ่06) เป็นระบบงาน

วัดโบสถ์ เรื่อง แนว

ตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบ

ทางการเผยแพร่

คอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลต่อสาธารณะ

หรือ โVใ0เว11© ^เวเวแ0ล*1๐ก ในลักษณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

สื่อสารสองทาง (เก*6โลช:!V©) (ถ้ามี)

หน่วยงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕

๑๐.

ผู้รับผิดขอบ

แสดงสถิติการเข้าใข้บริการเว็บไซต์ แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพิงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

พฤศจิกายน๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาบ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ซื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์
วัน /เดือ น/ปี :
หัวข้อ :

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปีญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/

ลงวันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
นก!(ภายนอก ะ ไม่มี
หมายเหตุ ะ.......................................................................................................................................

ผู้อนุมัติรับรอง

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล

ๆ ^
(นางสาวพิมพ์พรรณ ปันโพธ)

(นายพนม พรหมเมศร์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไน่

I

0

I

เ' 0

V

วันที่...^®... เดอน
เดือน...0.**^ ? . พ.ศ^?—'?.,10

บ’กวิเคราะห์นโย‘บายและแผน
ตำแหน่
3เ) เ ' ! ^ ง.. ........................................................................ ................................................................................—

วันที.่ !?.?.... เดื
เดิออน.
น..^.^ไ.^^

•"3 * .

พ.ศ. ^ !!? ? ? ^

*

หลักฐานเชิงประจักษ EB 8
หนวยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
ผานเว็บไซตของหนวยงาน
Print screen หลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
เผยแพรผานเว็บไซด

