
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 

    ………………………………………………......             
 

 เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2550 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) โรงพยาบาล
หนองวัวซอ จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซอ  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง  ชัดเจน  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ตามนโยบายที่ประกาศไว้  ดังนี้ 
 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
1.1     ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน 
1.2     นโยบายของผู้บริหาร 
1.3     โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4     หน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.5     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6     ข่าวประชาสัมพันธ์  ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ  

    และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ    
1.7     ข้อมูลการติดต่อ 
1.8     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
1.9     วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
1.11   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
1.12   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
1.13   ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน   

    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.15   จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

2. นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีของหน่วยงาน  
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
5. หลักเกณฑ์ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกบั เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่อง  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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8. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
      9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา 
      9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
      9.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี  
      9.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร 

ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

      9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 

วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

 ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลจัดเตรียม ตรวจสอบความถูก 
ต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล  

           หนว่ยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะเผยแพร่  โดยแบ่งเป็น 
1. ข้อมูลที่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ก่อน อาทิ 

แผนปฏิบัติการ  บทความต่าง ๆ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องขออนุมัติก่อน 
2. ข้อมูลที่มีการอนุมัติในช่องทางอ่ืน ๆ แล้ว อาทิ รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน (สขร.1) 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ภาพกิจกรรม ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสานเผยแพร่ไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง 
3. ข้อมูลทั่วไปที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  อาทิ รายชื่อผู้บริหาร  หมายเลขโทรศัพท์  

อ านาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน  ให้งานสารสนเทศฯ ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
 

   ขั้นตอนที่ ๒ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าบันทึกตามแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลหนองวัวซอ ตามประกาศ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ .ศ. ๒๕๖๑ ที่
ก าหนดโดยเสนอผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล ตามตัวอย่างแบบฟอร์มและค าอธิบายการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยให้ส่งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์เอกสาร (Word หรือ PDF)   

 

ขั้นตอนที่ ๓ งานสารสนเทศ เป็นหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์  เอกสาร  และหมวดหมู่ 
หัวข้อที่จะเผยแพร่  หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ด าเนินการเผยแพร่ต่อไป ดัง Flow Chart ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  
 

 
3/การก าหนด... 



-3- 
 

การก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
1. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซออย่างน้อย 2 

คน  เพ่ือปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2.  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซอ  มีหน้าที่ตรวจสอบความ

เป็นปัจจุบันของเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
3. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซอ  มีหน้าที่ตรวจสอบความ

ครบถ้วนถูกต้องของรายการข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน  น าให้ประกาศเผยแพร่   โดยยึดถือ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหารและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหารแก่
ราชการ 

4. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซอ  มีหน้าที่รายงานผลการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอยา่งต่อเนื่องทุกสิ้นปีงบประมาณ 

5.   โรงพยาบาลหนองวัวซอ ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการอบรม  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
   

  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

  โรงพยาบาลหนองวัวซอ มีผู้รับชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน โดยมีค าสั่งรองรับการ
ท างาน ที่ 127/2564 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายการด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ.ในการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ มีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายศุภชัย    รินทร์น้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. นางสาวกมลรัตน์   ทองเพชร   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 
 
 


