
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย 

 

ท่ี 
ประเภทข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่        

ต่อสาธารณะ 
ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมลู 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) ประกอบด้วย 
1.ข้อมูลผู้บริหาร  
2.นโยบายของผู้บริหาร 
3.โครงสร้างหน่วยงาน 
4.หน้าที่อำนาจของหน่วยงานตาม
กฎหมายจัดต้ังหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
6.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รพ. 
7.นโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศ
โดยรวมและของรพ. 
8.แผนปฏิบัตริาชการ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
9. ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีทีม่ี
การร้องเรียนการปฏิบัตงิานหรือการ
ให้บรกิารของเจ้าหน้าที่และกรณีที่มี
การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
10. รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
      10.1 หมายเลขโทรศัพท ์
      10.2 หมายเลขโทรสาร 
      10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
      10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(email address) 

ข้ันตอนเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลสันทราย
เป็นไปตามข้อ 2 ตาม
คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลสันทราย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 ลงวันที่ 19  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์/กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไปและผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี 
ประเภทข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่        

ต่อสาธารณะ 
ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมลู 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกบัหน่วยงาน 
(Law,Regulatory,Compliance)              

ข้ันตอนเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลสันทราย
เป็นไปตามข้อ 2 ตาม
คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลสันทราย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 ลงวันที่   19  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 2565 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์/กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไปและผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น 
ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในรปูแบบ 
Info Graphic สื่อมลัติมเีดีย บทความ 
ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้าง
องถึงแหล่งที่มา และวัน เวลากำกับ
เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้
ต่อไป (ถ้ามี) 

4 รายช่ือเว็บไซดห์น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานสงักัดเดียวกัน หน่วยงาน
ภายนอกหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ใหป้ระชาชน
ตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตาม
มาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสาร
อื่นที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของ
ราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8) และ
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Web site Standard 
Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติของ
หน่วยงานตามภารกจิของหน่วยงาน 
โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัตงิานพรอ้ม
อธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการ



ท่ี 
ประเภทข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่        

ต่อสาธารณะ 
ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมลู 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ    
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  
คู่มือสำหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ข้ันตอนการใหบ้ริการต่าง ๆ แก่
ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ควรระบรุะยะเวลาในแต่
ละข้ันตอนของการใหบ้รกิารนั้น ๆ โดย
จัดทำเป็นรปูแบบ “คู่มือสำหรบั
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม 
(Download Forms) เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
ข้ันตอนเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลสันทราย
เป็นไปตามข้อ 2 ตาม
คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลสันทราย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 ลงวันที่   19  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 2565 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์/กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไปและผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย 
 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าว
กิจกรรม เรื่องแจง้เตือน รวมถึงข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศ
รับสมัครงาน ประกาศจัดซือ้จัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

9 ระบบใหบ้ริการในรปูแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เป็น
ระบบงานตามภารกิจ หน่วยงานที่
จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้บรกิารผ่านเว็บไซด์ หรือ Mobile 

   



ท่ี 
ประเภทข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่        

ต่อสาธารณะ 
ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมลู 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

Application ในลักษณะสื่อสารสอง
ทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

10 กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

1.ข้ันตอนเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลสันทราย
เป็นไปตามข้อ 3 ตาม
คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลสันทราย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 ลงวันที่   19  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
2.รายงานผลการ
ดำเนินงานเว็บไซด์
โรงพยาบาลสันทรายใน
ปีงบประมาณ 2564 ว่ามี
การนำข้อมลูข่าวสารทัง้ใน
รูปแบบข้อความ บทความ 
ภาพกราฟิก เผยแพรบ่น
เว็บไซด์โรงพยาบาลสัน
ทราย ถูกต้องตาม
มาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใหผู้้บริหาร
รับทราบ 

 
 

ตุลาคม 2564 
ถึง 

กันยายน 2565 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์/กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไปและผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย 

 

 
 


