
                   บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.1212 

ท่ี สส ๐๓๓๒.301 / 1487                            วันท่ี        ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  

เร่ือง   ประกาศแนวทางการเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็ปไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย  

  ตามที่รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Intergrity  and Transparency  Assessment : ITA)  
ประเด็นการเปดเผยขอมูลผานเว็ปไซตของหนวยงาน  เพื่อสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อํานวยความ
สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเฉพาะการเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐที่
ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบัน น้ัน 

                     กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย จึงไดจัดทําแนวทางการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็ปไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๕ สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดูแลเว็ปไซตของหนวยงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรฐานเว็ปไซตภาครัฐ (Government Website Standard) ทั้งน้ี เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของหนวยงาน รายละเอียดตามประกาศที่แนบน้ี และแจง
ไปยังผูรับผิดชอบงานขาวสารของหนวยงานเพื่อสื่อสารและดําเนินการตอไป 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจงเวียนกลุมงานตางๆ ใหถือปฏิบัติตามประกาศแนวทาง
ดังกลาวโดยเครงครัดตอไป 

 
                                                                                        

 

 

(นายสุรศักด์ิ  ชางคนมี) 
หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 

 
 
                                                                      - เห็นชอบ 
                                                                      - แจงเวียนกลุมงานใหรบัทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 
                                                                                      
 
 
 

(นายเดชา  มีสุข) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย 
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ประกาศโรงพยาบาลนภาลัย 
เร่ือง กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต หรือเว็บเพจโรงพยาบาลนภาลัย  

--------------------------------------  
 
  เพื่อใหการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะของโรงพยาบาล เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จึงไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซต http://www.napalaihospital.com/ หรือ Facebook : โรงพยาบาลนภาลัย 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวนเปนปจจุบัน และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของโรงพยาบาลตามนโยบายที่ประกาศไว 
ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน                 
    1.หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณาจําแนกหมวดหมูของขอมูลที่จะเผยแพร โดยแบงเปน    

         1.1 ขอมูลที่จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย หรือผูที่
ไดรับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย ตามคําสั่งโรงพยาบาลนภาลัย ที่ 
79/2561 เรื่องมอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการ กอน อาทิ แผนปฏิบัติการ บทความตางๆ ให
หนวยงานเจาของเรื่องขออนุมัติกอน    

         1.2 ขอมูลที่มีการอนุมัติในชองทางอื่นๆ แลว อาทิ รายงายจัดซื้อจัดจางประจําเดือน 
หรือรายไตรมาส (สขร.1) ประกาศจัดซื้อจัดจาง ภาพกิจกรรม ใหหนวยงานเจาของเรื่องประสานการเผยแพร
ไปผูรับผิดชอบ โดยตรง     

         1.3 ขอมูลทั่วไปที่ตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย อาทิ รายช่ือผูบริหาร หมายเลข
โทรศัพท อํานาจหนาที่ โครงสรางหนวยงาน ใหงานสารสนเทศฯ ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ในเว็บไซต หรือเว็บ
เพจของโรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที ใหเปนปจจุบัน       
       2.หลังจากที่ไดรับการอนุมัติแลว ขอใหหนวยงานเจาของเรื่องทําบันทึกตามแบบฟอรมที่
กําหนดเสนอผูรับผิดชอบเผยแพรขอมูล โดยใหสงขอมูลสวนที่เกี่ยวของเปนไฟลเอกสาร (Word หรือ PDF) 
               3.งานสารสนเทศฯ เปนหนวยงานตรวจสอบความถูกตองของไฟล เอกสาร และหมวดหมู
หัวขอที่จะเผยแพร หากขอมูลถูกตองแลวใหดําเนินการเผยแพรตามหมวดหมูหรือที่กําหนด และหากมีขอแกไข
ใหประสานหนวยงานเจาของเรื่อง เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองกอนเผยแพรตอไป  
               4.ใหเผยแพรขอมูลหนวยงานโรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที ประกอบดวย วิสัยทัศน 
พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบคณะกรรมการบริหาร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายรับรายจายประจําป คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รายละเอียดชองทาง
การติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท โทรสาร ชองทางสงเรื่องรองเรียนแผนที่ ต้ังหนวยงาน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail address) 
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  2. กลไกการตรวจสอบกํากับติดตามอยางตอเน่ือง 
      2.1 กํ าห นดให มี ผู รับผิ ดชอบป ฏิบั ติห น าที่ ดู แล  และบริห ารจั ดการ เ ว็บ ไซต 
http://www.napalaihospital.com/ หรือ Facebook : โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม อยางนอย 2 คน เพื่อปฏิบัติงานแทนกันได 

    2.2 ผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต http://www.napalai 
hospital.com/ หรือ Facebook : โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีหนาที่
ตรวจสอบความเปนปจจุบันของเว็บไซต หรือ Facebook  
      2 .3  ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ดู แ ล  แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ว็ บ ไซ ต 
http://www.napalaihospital.com/ หรือ Facebook : โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของรายการขอมูลขาวสารที่หนวยงาน นําใหประกาศ
เผยแพร โดยยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 
อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
      2.4 โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที สงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหาร
จัดการเว็บไซต การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเน่ืองทั้ง
การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 
   

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
  
 
 

(นายเดชา  มีสุข) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.napalai/


 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลนภาลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 

 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลนภาลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
วัน/เดือน/ป :  .................................................................................................... 
หัวขอ : ............................................................................................................................................................... 
รายละเอียดขอมูล  1.......................................................................................................................................... 
                        2.......................................................................................................................................... 
                        3.......................................................................................................................................... 
                        4.......................................................................................................................................... 
  
Link ภายนอก : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. .............................. 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
 
 

(.................................................. 
ตําแหนง........................................................  

 
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .............. 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 
 

(.................................................. 
ตําแหนง........................................................  

 
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .............. 

 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 
 

(.................................................. 
ตําแหนง........................................................  

วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .............. 
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