ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
--------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Govermment Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น
โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า นเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลแม่เมาะ ดังต่อไปนี้
1. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ดังนี้
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศ น์ พันธกิจ โครงสร้า ง
หน่วยงาน ทาเนี ยบผู้ บริหาร ข้อ มูลผู้บ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อานาจหน้า ที่ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ รายละเอียดช่องทางการติด ต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ง หน่วยงาน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูล
อย่างชัดเจน
1.3 คลังความรู้ เช่น ข่า วสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่า งๆ โดยอ้า งอิง แหล่ง ที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่ อประโยชน์ใ นการนา
ข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) หน่วยงานในสัง กัด หน่วยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่า วสารอื่นที่ค ณะกรรมการข้อมูลข่า วสารของ
ราชการกาหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติง าน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติง าน
นั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติง านของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
/1.7 คู่มือ...

-21.7 คู่มือสาหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิ จ ของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาใน
แต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัด ทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และสามารถดาวน์
โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
1.8 ข่า วประชาสัมพันธ์ ภาพข่า วกิจ กรรม เรื่องแจ้ง เตือน รวมถึง ข่า วประกาศของ
หน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจ หน่วยงาน
ที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (ถ้ามี)
1.10 แสดงสถิติ การเข้า ใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึง พอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่เมาะ ให้ด าเนินการ
ดังนี้
2.1 งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์ มี หน้ า ที่ บ ริห ารจัด การเว็ บ ไซต์
โรงพยาบาลแม่เมาะ
2.2 การนาเข้ า ข้ อมู ล ข่า วสาร ต้ องเป็ นข้ อมู ลปั จ จุ บั น ถูก ต้อ งและครบถ้ วน ระบุ
แหล่งที่มาหรือเจ้าข้องข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท โดยมีลาดับการปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 หน่ว ยงานเจ้า ของข้อมูล นาส่ ง ข้อมูล ข่า วสาร พร้ อมแบบฟอร์ม การขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ
2.2.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้อนุมัติ/อนุญ าต ให้นาข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่เมาะ
3. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ใ ห้นารายการนั้นลงจาก
เว็บไซต์
3.2 เจ้า หน้า ที่ Web Master มีหน้า ที่ปฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัติว่า ด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
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