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มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเวบ็ไซต์ของโรงพยาบาลสนัติสุข 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

โรงพยาบาลสันติสุข จึงก าหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพรต่่อสาธารณะ 
ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสันติสุข เนื้อหาต้องเป็นไปตาม 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government website Standard) ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน                       
(General Information) 

 ประวัติความเป็นมา 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี 
 ภารกิจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

โทรสาร และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน เป็นต้น 
 ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของ

บุคคลภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล 
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

 กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง โดยแสดงท่ีมาของข้อมูล
ท่ีน ามาเผยแพร่ 

1.3 คลังความรู้  ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดย
แสดงท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ใน
การน าไปใช้ต่อ 
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หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
1.4 เว็บลิงค์   หน่วยงานในสังกัด 

 หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
 เว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 

 
1.5 ข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.
2540  ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตาม
มาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  
(Government Website Standard Version 2.0 ) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
โดยจัดท าเป็นรูปแบบ  “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน  ส่วนท่ีให้บริการประชาชนส าหรับ Download 
แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน 
 

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวสารท่ัวไป 
 ภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน 
 ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น  ประกาศรับ

สมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice) 
 

 ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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ส่วนที่ 2 วิธีการ ข้ันตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

มีการด าเนินงานจ าแจกตามแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 

2.1 ข้อมูลของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสันติสุข 
 
     การจัดเตรียมข้อมูลก่อนน าขึ้นเผยแพร่ 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ต้องจัดท าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
กรอบท่ีก าหนด และเป็นปัจจุบัน 

 เสนอขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข หรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจ โดย
เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานท่ีตนสังกัดอยู่ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ก่อนน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยกเว้นข้อมูลท่ีเป็นภารกิจประจ าของหน่วยงาน 

การน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

1. หัวหน้าหน่วยงาน แต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าของ
ข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

2.1  เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน
ท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต  ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสันติสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามแนบท้ายมาตรการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 

2.2  กรณีอนุญาต  หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์  (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง  และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

2.3  กรณีไม่อนุญาต  หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้น พร้อมช้ีแจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต 
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  ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน 

 ประวัติความเป็นมา 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี 

 ภารกิจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
โทรสาร และแผนท่ีต้ังหน่วยงาน เป็นต้น 

 ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของ
บุคคลภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล 
 

กกบ. ขั้นตอนการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ตาม
มาตรการ กลไกใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ 
โรงพยาบาลสันติสุข 
ส่วนท่ี 2 

กกบ. 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
 กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลท่ี
น ามาเผยแพร่ 
 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

1.3 คลังความรู้ 
 ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือ

มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดย
แสดงท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ใน
การน าไปใช้ต่อ 
 
 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

1.4 เว็บลิงค์ 
 หน่วยงานในสังกัด 
 หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
 เว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 

 
 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

ทางการแพทย์ 
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ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 

1.5 ข้อมูลข่าวสาร 
 ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.
2540  ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตาม
มาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  
(Government Website Standard Version 2.0 ) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ทุกหน่วยงาน ขั้นตอนการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ตาม
มาตรการ กลไก
ในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์
โรงพยาบาลสันติ
สุข ส่วนท่ี 2 
 
 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่
ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดท าเป็น
รูปแบบ  “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ทุกหน่วยงาน กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน 
 ส่วนท่ีให้บริการประชาชนส าหรับ Download 

แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน 
 

ทุกหน่วยงาน กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสารท่ัวไป 
 ภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน 
 ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น  ประกาศรับ

สมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

งาน 
พัสดุทุกหน่วย 

 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice) 
 ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 
 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการ

แพทย์ 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

ทางการแพทย์ 
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2.2 ข้อมูลของหน่วยงานภายนอก 

 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดท าหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อมูลท่ีจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสันติสุข (ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอ านาจแล้ว) ถึง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่ันกรองข้อมูล ก่อนมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบน าข้อมูล
เผยแพร่ โดยแยกลักษณะ/ประเภทของข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลภายใน 3 วัน 

  ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 

ทุกประเภท ท่ีผู้อ านวยการโรงพยาบาล เห็นชอบให้เผยแพร่ หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 

ส่วนท่ี 2 ข้อ 
2.2 

กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป 

 

ส่วนที่ 3 กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

1. หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) อย่าง
น้อย 2 คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 

2. เจ้าหน้าท่ี Web Master  มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ทุกรายการท่ีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
 3 เจ้าหน้าท่ี Web Master  มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ตามมาตรา 
7 มาตรา 9  และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
 4 เจ้าหน้าท่ี  Web Master  มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาส ท่ีจะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 
 5  ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)  
 6. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อส่ังการเป็นระยะทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน (ตามความเหมาะสม) 
 7. ระบบงานสามารถก าหนดช่วงเวลาในการเผยแพร่ได้ 
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ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของโรงพยาบาลสนัติสุข จังหวดัน่าน 

 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

เจ้าหน้าท่ี / หน่วยงาน ท่ีประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 
 

 
 
 
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสันติสุข หรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอ านาจ โดยเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
ที่ตนสังกัดอยู่ 
 

 
 

 

พิจารณาเห็นชอบ 

 
 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลั่นกรองข้อมูล 
ก่อนมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเผยแพร่ 

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานแจ้ง
กลับไปยังกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
น าข้อมูลเผยแพร่ โดยแยกลักษณะ/ประเภทของข้อมูล และเผยแพร่
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
เจ้าหน้าท่ี/
หน่วยงานที่
ประสงค์จะ
เผยแพร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
Web Master 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหนวยงาน             :  โรงพยาบาลสันติสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
                                 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี               :   
 
หัวข้อ                      :   
                                  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์   (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
                       

              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                               ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                                            
                 (                                )                                  ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา ) 
                                                                                นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                                                                 (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 
            วันท่ี...................................................                   วันท่ี.................................................. 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                     ( นางเจียมจิตร ถิ่นอยู่ ) 
                                              เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                                            วันท่ี........................................................ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบรหิารสว่นภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :  โรงพยาบาลสันติสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
                  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ปี  :  9  ธันวาคม  2๕๖3 

หัวข้อ         :  หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.)  ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.)  ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานบรหิารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสันติสุข 

3.)  มาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสันติสุข 
Link ภายนอก : ไม่ม ี

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

......................................................................................................................................................................................................... .......................................

.................................................................................................. 

                       

               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                    ผู้อนมุัตริบัรอง 

 

 

                          นางเจียมจิตร   ถ่ินอยู่                                          นายวิทยา    มิ่งปรีชา     

                 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                                      (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
                วันที่ 9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลขึน้เผยแพร่ 

 

 

นางเจียมจิตร  ถ่ินอยู่ 

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 


