
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารถ4ะผ่านเว็บไซต ์
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๑. ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณ!;
- ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงพยาบาล รวมถึงสถิติข้อมูลด้านการสาธารณสุข

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการ หรือการจัดการข้อร้องเรียน
- ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลสถานะทางการเงินการคลัง
- ผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรมที่ดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

๒. วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ก. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ!;

- ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงพยาบาล รวมถึงสถิติข้อมูลด้านการสาธารณสุ‘บ 
ผู้รับผิดชอบ ะ นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ผู้รับผิดชอบ ะ นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข

- รายงานผลการดำเนินการ หรือการจัดการข้อร้องเรียน 
ผู้รับผิดชอบ ะ ทพ.ธนาคม เสนา

- ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ ะ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยจัดชื้อ

- ข้อมูลสถานะทางการเงินการคลัง
ผู้รับผิดชอบ ะ ภก.ปรีชา อินรัสพงศ์

- ผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรมที่ดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบ ะ หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ข. วิธีการ ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งต้ัง จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ 
ความสม^รถ!ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้นำข้อมูลช้ืนเผยแพร่

ขนตอนท ๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งต้ัง ตรวจสอบความถูกต้องรายล!;เอียดเนื้ยพาให้ 
รัดกุม ถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในฐานะผู้รับผิดชอบการให้ข้ฐมูล

ขนตอนท ๓ ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลชื้นเผยแพร่บนเว็บไซต ์ทำการตรวจทานข้อมูลอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วน ก่อนนำชื้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

๓. กลไกการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตาม 
การดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหาร



แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล

ผู้รับผิดชmjให้ข้อมูล

ผู้อ'มูม้ตรับรอง

ผ้รับผิดชอบให้ข้อมล

ตรวจสอบและ 

อบุม้ตการเผยแพร่

ไมอ่นุมัติ
> r

ผู้รับผิดชอบการนำ ตรวจทานแล::นำช้อมูลขึ้น

; ข้อมลเพเ^เพรั เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ร

ไมอ่บุนัติ

-ri.il•พ.3

ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์

1. การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จะต้องได้รับอนุม้ติรับรองจากหัวหน้ากลุ่มงาน 
สารสนเทศทางการแพทย์ก่อนทุกครั้ง

2. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ แล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร ่

ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อใหัผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดำเนินการต่อ

3. ควรเลือกให้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ้ิหาก 

จำเป็นต้องนำมาเผยแพรให้ระบุแหล่งท่ีมาข้อมูลล้างอิงแนบท้าย

4. ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ้ิหากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให ้ระบุแหล่งที่มา 

ข้อมูลล้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด

5. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญ้ติว่า
ด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

_v_ J



■■เอ-

ก. Flow Chat ซ้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล

จัดเตรียม ตรวจสอบ ความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมมูรณ์

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล

ตรวจทาน และนำชนเผยแพร ่
บนเว็บไซต ์รพ.ศรีรัตนะ

เผยแพร่บนเว็บไชต์ 
wvwv.Sirattanahospital.go.th

เอบุมติ

ข. ข้อปฏิบัติในการเผยแพฺร่ขุอมูลผ่านเว็บไซต์

(๑) การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงานในสังกัด จะต้องได้รับอบุม้ตรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ก่อนทุกครั้ง

(๒) เมื่อได้รับการอบุม้ติรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้ว ให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อผู้รับผิดชอบ 
ในการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ต่อไป

(๓) ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยาย เน้ือหาที่มีความถูกต้อง และความเหมาะสม ข้อความ 
และรูปภาพประกอบท่ีนำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดดิขสิทธี้ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ไห้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 

อ้างอิง และต้องไม่ขัดต่อ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒£๖๐



-๓-

ค. แบบฟอร์มการขออบุร่4ดิเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล 
แบบฟอร์มการขออนุม้ตการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล 

ของแต่ละกลุ่มงาน จัดเตรียมรายละเอียดเน้ือหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดียวกัน และ 

จะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล ผู้อนุมัต ิผู้รับรอง เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน และสามารถ 
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้ก่อนที่จะนำส่งให้กับผู้ทำหน้าที่นำข้อมูลข้ึนประกาศบนเว็บไซต์ต่อไป

ง. การรายงานผลการเผยแพร่ขึ้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ใหแ้ต่ละกลุ่มงาน รายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล รวมถึง 

สรุปปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงานในการเผยแพรให้กับผู้บริหารทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

,..^ร.......

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

รองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
-พ_ - 9 _ผูจดทา



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๓ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน ะ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

วัน/เดือน/ปี ะ ......................................................................................................................................
ห้วข้อ ะ .......................................................................................................................................

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

Link ภายนอก:
หมายเหต ุะ..............................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ
วันที.่.....เดือน....................พ.ศ................

ผู้อนุม้ตรับรอง

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผ้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน
วันที่ เดือน...................พ.ศ. ..1

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

นางพันฐิดา สายทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ้ตการ 

วันที.่.....เดือน....................พ.ศ...........



คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ

หัวข้อ คำอธิบาย

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอนำข้อมลข้ึนเผยแพร่

หัวข้อ กำหนดหัวข้อที่จะนำขีนเผยแพร่โดยให้มีใจความสำคัญที่มาจาก 

เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

และสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบ 

ข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) ระบุลงลายมือชื่อหรือช่ือของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก 

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลศร ี

รัตนะ
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลท่ีได้รับมอบหมายจาก
(Web Master) หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ


