
                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่   
ที ่ ชม  0032.307 /            222     วันที ่      7 มีนาคม   2562         

เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน ในไตรมาสแรก  (ตุลาคม  2561 – กุมภาพันธ์ 2562 )และขอนุญาตเผยแพร่ขึ้น
เวปไซด์ของหน่วยงาน 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า 

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and   
Transparency  Assessment : ITA )  ว่าด้วยกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวกสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการรายงานข้อมูลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์     
มีความถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภาพ  ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการต่อไป   คณะกรรมการด าเนินงานในการเผยแพร่น าข้อมูลต่อสาธารณะ   
ขอรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ในไตรมาส 1 ของ เดือนตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานดังกล่าว  แนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและอนุมัติ  
 
   
 
      (นางสาวศรุตาทวีพร   มงคล) 
      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
           ทราบ -  อนุมัติ 
 
 
 
             (นายธนิต  บรรสพผล) 
           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ของ
โรงพยาบาลดอยเต่า ในไตรมาส 1  ของเดือน  ตุลาคม  2561- 28 กุมภาพันธ์  2562 
  
 

เพ่ือให้การด าเนินการรายงานข้อมูลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของ
โรงพยาบาลดอยเต่า ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานดังกล่าว เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  ตลอดจนการจัดระบบหมวดหมู่เอกสารมีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และยังเป้นตัวช่วยที่จะสร้างให้เกิดความเชื่อม่ันด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้  หากหน่วยงานของรับบาลสามารถจัดท าระบบการจัดข้อมูลข่าวสารของราชการ และหมวดหมู่
เอกสารราชการที่เป็นมาตรฐาน โดยผู้ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจสามารถด าเนินงานไปได้อย่างถูกต้อง ไม่ติดขัด
เพราะเข้าใขในกระบวนการท างานต่างๆ ในการด าเนินงานเชิงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  ผลที่จะเกิดขึ้น
ประการหนึ่งคือความผิดพลาดในการดเนินงานเชิงข้อมูลข่าวสารจะลดน้อยลง การสิ้นเปลืองทรัพยาการทั้งใน
เชิงบุคลากร และงบประมารก็จะลดลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน หากมาตรฐานการท างานเป็นชุดของ
ค าอธิบายที่มีระบบการท างานรองรับ ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบทางราชการย่อมท าให้เมื่อมีการตรวจสอบ
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือประชาชทั่วไป จะส่งผลให้ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส เพราะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ โดดยประเด็นปํญหา อุปสรรคของการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และหมวดหมู่เอกสาร
ราชการของหน่วยงานดังนี้ 

1. ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

2. บุคคลารกรมีภาระงานมาก 
3. บุคตคลากรขาดการพัฒนาฝึกอบรมทักษะด้านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ 
4. ด้านงบประมารและเทคโนโลยี 
5. ด้านการน าข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและการบริการ

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แนวทางการพัฒนาจัดระบบข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
1. ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญาติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และอ านาจ หน้าที่ และพันธกิจของหน่วยงาน 

2. การมอบหมายบุคลากรในการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดระบบงาน
สารบรรณ หมวดหมู่ข้อมูลข่าวสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการจะช่วยท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน ด้านการเชื่อมโยง 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพ่ือตอบสนองการท างานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

3. การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร โดยระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไข พ.ศ.2548 ที่ได้ระบุถึงเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ของ
งานสารบรรณว่า คือ การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืน
ใดในลักษณะคล้ายกัน และให้ความหมายรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ ดังนั้น หน่วยงานจะต้อง
มีการจัดระบบสารบาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการน าเทคโนโลยรสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อว 

4. การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และพัฒนาการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพ่ือเป้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนากิจการของหน่วยงานและภาคประชาชนรวมทั้งเป็นการรับฟังข้อมูล
ที่หลากหลายในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกตามที่กฎหมายที่ก าหนด 
6. การจัดการความรู้ หน่วยงานควรมีการจัดการความรู้ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการ การส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน การเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไวด์โรงพยาบาลดอยเต่า 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วัน/เดือน /ปี หัวข้อ รายละเอียดสรุปหรือเอกสารแนบ เผยแพร่บนเวปไซด์ 
วัน/เดือน /ปี 

ผู้อ านวยการรับทราบ 
วัน/เดือน/ปี 

15 มกราคม 2562 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ
อินเวอร์เตอร์ 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 1 ตุตค.  2561  

ประกาศการจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคาร 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 1  ต.ค 2561  

รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
2561 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 1พย2561  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(แบบสขร.1) เดือนตุลาคม 2561 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 15 พย.2561  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(แบบสขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 15 พย.2561  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(แบบสขร.1) เดือนธันวาคม 2561 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 15 พย.2561  

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(แบบสขร.1) เดือนตุลาคม 2561 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 15 พย.2561  

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 ( พ.ศ 2560-2564) 

แนบไฟล์เอกสารประกวดราคา จ านวน   1 ชุด 27 พย.2561  

 


