
กรอบแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
ล าดับ ข้อมูลที่เผยแพร ่ ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมลู 
ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย 
1.ประวัติความเป็นมา 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4.ท าเนียบผู้บรหิาร 
5.ข้อมูลผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer: 
CIO) 
6.อ านาจหน้าที ่
7.ยุทธศาสตร ์
8.แผนปฏิบัตริาชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
9.ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบตัิราชการ 
10.รายละเอียดช่องทางการติดตอ่สื่อสาร 
   10.1 หมายเลขโทรศัพท์ 
   10.2 หมายเลขโทรสาร 
   10.3 แผนท่ีตั้งหน่วยงาน 
   10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 

-ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
เป็นไปตามข้อ 3.1-3.2 ตาม
ประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ ของหน่วยงาน พ.ศ.
2561 ส าหรับหน่วยงานใน
ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 
ภายใน 30 
ธันวาคม 2565 

คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง กับ
หน่วยงาน(Law,Reguatory,Compilance ) 
โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

3. คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร 
ความรูสุ้ขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลตมิีเดยี บทความ ผลงานวิจัย ขอ้มูลสถติิ
ต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา 
ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมลูไปใช้ต่อ 
(ถ้ามี) 

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

ศูนย์คุณภาพ คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

ล าดับ ข้อมูลที่เผยแพร ่ ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้ตรวจสอบ 

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web 
link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ

คณะกรรมการ
บริหาร



สังกัดเดยีวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 
 

โรงพยาบาล 

5 ขอ้มลูขา่วสารท่ีจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู

ไดต้ามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 

9 และขอ้มลูขา่วสารอื่นที่คณะกรรมการ

ขอ้มลูขา่วสารของราชการก าหนด ตาม

มาตรา9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต์

หนว่ยงานภาครฐั (Government 

Website Standard Version 2.0)  ของ

ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร

มหาชน) 

ตามประกาศส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ลง

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 
 

คณะกรรมการ

บรหิาร

โรงพยาบาล 

6 คูม่ือมาตรฐานการปฏิบตัิงานของ

หนว่ยงานตามภารกิจของหนว่ยงาน โดย

แสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานพรอ้มอธิบาย

ขัน้ตอนของการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ โดยจดัท า

เป็นรูปแบบ “คูม่ือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

ของหนว่ยงาน ”และสามารถดาวนโ์หลด

คูม่ือมาตรฐานการปฏิบตัิงานของ

หนว่ยงาน 

ตามประกาศส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ลง

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

หน่วยงานใน
โรงพยาบาล 11 
หน่วยงาน 

คณะกรรมการ

บรหิาร

โรงพยาบาล 

 



 

 

       (นายสิทธิศักดิ์  ค าศรสีุข) 

                        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

                                                                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

ล าดับ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้ตรวจสอบ 

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการตามภารกจิ
ของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตล่ะขั้นตอนของการให้บริการ
นั้น ๆ โดยจดัท าเป็นรูปแบบ “คู่มอืส าหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถา้มี) 

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

 

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่ายกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมกถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน 
เช่นประกาศรบัสมคัรงาน ประการจัดซื้อจดั
จ้าง ผลการจัดซื้อจดัจ้าง 

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล 

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-service)เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานท่ีจัดท าเป็นระบบงาน
คอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเวบ็ไซต์ หรือ 
Mobile Application ใน ลักษณะ สื่อสาร
สองทาง (Interactive) (ถ้ามี)  

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

 

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล 


