
 
 

 

 

คําสั่งโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ท่ี 211/2564 

เร่ือง แตงต้ังเจาหนาท่ีปด – ปลด ประกาศเผยแพรขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง 

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

                  เพื่อใหการเผยแพรขาวสารการจัดซื้อจัดจาง และการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

คุณภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเปนไป

ดวยความเรียบรอย โปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ และใหสอดคลองกับพระราบัญญัติจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงขอแตงต้ัง

บุคคลตอไปนี้เปนเจาหนาท่ี ปด-ปลด ประกาศเผยแพรขาวสารจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 

  1. เจาหนาท่ีผูปดประกาศ 

 นายรพีภัทร หยงสตาร เจาหนาท่ีสนับสนุนฝายงานธุรการ 

 2. เจาหนาท่ีผูปลดประกาศ 

  นางสาวจรญิญา ไชยมล เจาพนักงานพัสดุ 

 3. เจาหนาท่ีพยานรับรองการ ปด – ปลดประกาศ 

  นางสาวสุญาณี เดชอรัญ นักวิชาการพัสดุ 

  นางสาวอาตีกะธ เอ็มบุตร เจาพนักงานธุรการ 

 ใหผูมีรายงานดังกลาวขางตน ดําเนินการปด-ปลดประกาศท่ีเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจางทุกกรณี

และพยานรบัรองการปด-ปลดประกาศ ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับ กฎหมาย และมติ โดยเครงครัด  

              ส่ัง 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 

ที ่ 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 

   

 


