
 
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เร่ือง กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลหาดสําราญฯ 

-------------------------------------------------------------------------- 

                  เพื่อใหการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมี

ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา ตรวจดูไดโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจึง

ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ       

80 พรรษา เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวนเปน

ปจจุบัน และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตาม

นโยบายท่ีประกาศไว ดังนี้ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. หนวยงานเจาของพิจารณาจําแนกหมวดหมูของขอมูลท่ีจะเผยแพร โดยแบงเปน 

1.1 ขอมูลท่ีจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา อาทิ แผนปฏิบัติการบทความตางๆ ใหหนวยงานเจาของเรื่องขออนุมัติกอน 

1.2 ขอมูลท่ีมีการอนุมัติในชองทางอื่นๆ แลว อาทิ รายงานจัดซื้อจัดจางประจําเดือน(สขร.1) 

ประกาศจัดซื้อจัดจาง ภาพกิจกรรม ใหหนวยงานเจาของเรื่องประสานเผยแพรไปยังผูรับผิดชอบ

โดยตรง 

1.3 ขอมูลท่ัวไปท่ีตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย อาทิ รายช่ือผูบริหาร หมายเลขโทรศัพท 

อํานาจหนาท่ี โครงสรางหนวยงาน ใหงานสารสนเทศฯ ตรวจสอบขอมูลตางๆ ในเว็บไซตใหเปน

ปจจุบัน 

1.4 หลังจากท่ีไดรับการอนุมัติแลว ขอใหหนวยงานเจาของเรื่องทําแบบบันทึกตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนดเสนอ ผูรับผิดชอบเผยแพรขอมูล โดยสงขอมูลสวนท่ีเกี่ยวของเปนไฟลเอกสาร 

(PDF) 

1.5 งานสารสนเทศฯ เปนหนวยงานตรวจสอบความถูกตองของไฟล เอกสาร และหมวดหมู

หัวขอท่ีจะเผยแพร หากขอมูลถูกตองแลวใหดําเนินการเผยแพรตามหมวดหมูหรือท่ีกําหนด และหาก

มีแกไขใหประสานหนวยงาน เจาของเรื่อง เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองกอนเผยแพรตอไป 

1.6 ใหเผยแพรขอมูลหนวยงานโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบคณะกรรมการบริหาร แผนปฏิบัติ

ราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายรับ รายจายประจําป คูมือ การปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักของหนวยงาน รายละเอียดชองทางการติดตอส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท โทรสาร ชองทางสง

เรื่องรองเรียนแผนท่ีต้ังหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address) 



 
 

2. กลไกลการตรวจสอบกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

21. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีดูแลบริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลหาดสําราญ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยางนอย 2 คน เพื่อปฏิบัติงานแทนกันได 

2.2 ผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีดูแลบริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา มีหนาท่ีตรวจสอบ ความเปนปจจุบันของเว็บไซตโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 

2.3 ผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีดูแลบริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา มีหนาท่ีตรวจสอบ ความครบถวนถูกตองของรายการขอมูลขาวสารท่ีหนวยงาน 

ทําใหเปนประกาศเผยแพรโดยยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสียหายแกทางราชการ 

2.4 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สงเสริมการเพิ่มพูนความรูและ

ทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Cyber Security) ใหแก

เจาหนาท่ีอยางตอเนื่องท้ังการอบรมการแลกเปล่ียน เรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

 

 

    (นายภูริวัจน คําแหง) 

   นายแพทยปฏิบัติการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลหาด

สําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

หัวขอ คําอธิบาย 

หนวยงาน หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เปนผูจัดทําและเผยแพรขอมูล 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปท่ีขอนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

หัวขอ กําหนดหัวขอท่ีจะนําข้ึนเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญท่ีมาจากเนื้อหามี
ความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายท่ีมีความกระชับใชภาษาท่ีเขาใจงายและ
สะกดคําใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบขอมูลแต
ละชนิด 

Link ภายนอก ใหระบุ Link ท่ีอางอิงหรือนํามาใชในการเผยแพร 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
(ผูรายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือหรือช่ือของผูรับผิดชอบท่ีไดมอบหมายจากหัวหนา
งาน/หัวหนากลุมงาน 

ผูอนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหนาหนวยงาน/หัวหนากลุมงานของหนวยงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูล
ข้ึนเผยแพร(Web Master) 

ระบุลงลายมือช่ือผูทําการUploadขอมูลท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา
งาน/หัวหนากลุมงานของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยงานในราชการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 

ผานเว็บไซตระดับหนวยงานในราชการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 

ที่ หัวขอเร่ืองของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน(General Information) 
ประกอบดวย 

1. ประวัติความเปนมา 
2. วิสัยทัศน พันธกิจ 
3. โครงสรางหนวยงาน 
4. ทําเนียบผูบริหาร 
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง(Chief 
information Officer : CIO) 

6. อํานาจหนาท่ี 
7. ยุทธศาสตร 
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 

โครงการ และงบประมาณ
รายจายประจําป 

9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

10. รายงะเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสาร 
10.1 หมายเลขโทรศัพท 
10.2 หมายเลขโทรสาร 
10.3 แผนท่ีต้ังหนวยงาน 
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(email address) 
 

ข้ันตอนการเผยแพรขอมูล
ตอสารธารณะผานเว็บไซต
โรงพยาบาลหาดสําราญ
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา เปนไปตามขอ 
2.1-2.7 ตามประกาศ
โรงพยาบาลหาดสําราญ
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ลงวันท่ี พ.ศ. เร่ือง 
แนวทางการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของโรงพยาบาลหาด
สําราญเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 

งานไอที
โรงพยาบาล
หาดสําราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา 

งานไอที
โรงพยาบาล
หาดสําราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80 
พรรษา 

2. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับ
หนวยงาน (Law, Regulatory and 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูล
อยางชัดเจน 

   

3. คลังความรู(Knowledge)เชน ขาวสาร 
ความรูสุขภาพในรูปแบบ info Graphic 
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูล
สถิติตางๆ โดยอางอิงแหลงท่ีมาและวัน 
เวลา กํากับ เพื่อประโยชนในการนําขอมูล
ไปใชตอ (ถามี) 

   

 



 
 

ที่ หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรบัปรุงขอมูล 

ผูรบัผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

4. รายช่ือเว็บไซตหนวยงานท่ีเกี่ยงของ(Web 
Link)เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอกหรือ
เว็บไซตอื่นๆท่ีนาสนใจ 

   

5. ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดู
ไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นท่ี
คณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐาน
เว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0)ของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการ
มหาชน) 

   

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบาย
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาใน
แตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานน่ันๆโดย
จัดทําเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการ
ปฏบัิติงานของหนวยงาน”และสามารถ
ดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

   

7. คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information) ขอมูลการบริการตาม
ภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอม
อธิบาย ข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังน้ี
ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของ
การใหบริการน่ันๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ 
“คูมือสําหรับประชาชน” และสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารคูมือ ตลอดจน
แบบฟอรม (Download Forms) เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ(ถามี) 

       

 

 



 
 

ที่ หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/ 
ปรบัปรุงขอมูล 

ผูรบัผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

8. ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)
ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เร่ือง
แจงเตือน รวมถึงขาวประกาศของ
หนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัด
จาง 

   

9. ระบบงานใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-service) เปน
ระบบงานตามภารกิจ หนวยงานท่ีจัดทํา
เปนระบบงานคอมพิวเตอร ใหบริการ
ผานหนาเว็บไซตหรือ Mobile 
Application ในลักษณะสื่อสารสอง
ทาง(Interactive)(ถามี) 

   

10. แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต 
แสดงระดับความพึ่งพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึ่งพอใจท่ีมีตอเว็บไซต
ของหนวยงาน 

   

 


