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1 ข้อมูลหน วยงาน่(General Information) 
ประกอบด้วย 
1.่ประวัติความเป็นมา 
2.่วิสัยทัศน์พันธกิจ่ค านิยม่MOPH 
3.่โครงสร้างหน วยงาน 
4.่ท าเนียบผู้บริหาร 
5.่ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง่(Chief information Officer : 
CIO) 
6.่อ านาจหน้าที่ 
7.่ยุทธศาสตร์ 
8.่แผนปฏิบัติราชการ่แผนงาน่โครงการ 
และงบประมาณรายจ ายประจ าปี 
9.่ค ารับรอง่รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10.่รายละเอียดช องทางการติดต อสื่อสาร 
10.1่หมายเลขโทรศัพท์ 
10.2่หมายเลขโทรสาร 
10.3่แผนที่ตั้งหน วยงานงาน 
10.4่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์่(email 
address) 

ขั้นตอนการเผยแพร ข้อมูลต อ
สาธารณะผ านเว็บไซต์ของ
หน วยงานเป็นไปตาม 
ข้อ 2.1-2.6 ตามประกาศ
โรงพยาบาลกันทรารมย์ 
ลงวันที่่12่มีนาคม่2563่
เรื่อง่กรอบแนวทางการ
เผยแพร ข้อมูลต อสาธารณะ
ผ านเว็บไซต์ของหน วยงาน 

กลุ มงาน 
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

กลุ มงาน 
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

2 กฎหมาย่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่เก่ียวข้อง กับ
หน วยงาน่(Law, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงที่มาของข้อมูล อย างชัดเจน 

   

3 คลังความรู้่(Knowledge) เช น่ข าวสาร 
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ่Info Graphic 
สื่อมัลติมีเดีย่บทความ่ผลงานวิจัย่ข้อมูล 
สถิติต างๆ่โดยอ้างอิงถึงแหล งที่มา่และ 
วัน่เวลา่ก ากับเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูล 
ไปใช้ต อ่(ถ้ามี) 

   

4 รายชื่อเว็บไซต์หน วยงานที่เกี่ยวข้อง่(Web 
link) เช น่หน วยงานในสังกัด่หน วยงาน 
สังกัดเดียวกัน่หน วยงานภายนอก่หรือ 
เว็บไซต์อ่ืนๆ่ที่น าสนใจ 
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5 ข้อมลูข าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข าวสารของ 
ราชการ่พ.ศ.่2540่ตามมาตรา่7่มาตรา่9 
และข้อมูลข าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล 
ข าวสารของราชการก าหนด่ตามมาตรา่9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์่(องค์การมหาชน) 

ขั้นตอนการเผยแพร ข้อมูลต อ
สาธารณะผ านเว็บไซต์ของ
หน วยงานเป็นไปตามข้อ่2.1-
2.6่ตามประกาศโรงพยาบาล
กันทรารมย์ 
ลงวันที่่12่มีนาคม่2563่
เรื่อง่กรอบแนวทางการ
เผยแพร ข้อมูลต อสาธารณะ
ผ านเว็บไซต์ของหน วยงาน 

กลุ มงาน 
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

กลุ มงาน 
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

6 คู มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน วยงาน 
ตามภารกิจของหน วยงาน่โดยแสดงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน 
ปฏิบัติงาน่ระบุระยะเวลาในแต ละข้ันตอน 
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ่โดยจัดท าเป็น 
รูปแบบ่“คู มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
หน วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู มือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน วยงาน 

   

7 คู มือส าหรับประชาชน่(Service 
Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหน วยงาน่โดยแสดงขั้นตอนการ 
ให้บริการต างๆ่แก ประชาชนพร้อมอธิบาย 
ขั้นตอนบริการอย างชัดเจน่ทั้งนี้ควรระบุ 
ระยะเวลาในแต ละขั้นตอนของการให้บริการ 
นั้นๆ่โดยจัดท าเป็นรูปแบบ่“คู มือส าหรับ 
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
คู มือ่ตลอดจนแบบฟอร์ม่(Download 
Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก  
ประชาชนในการติดต อราชการ่(ถ้ามี) 

   

8 ข าวประชาสัมพันธ์่(Public Relations) 
ข าวสารทั่วไป่ภาพข าวกิจกรรม่เรื่องแจ้ง่
เตือน รวมถึงข าวประกาศของหน วยงาน่เช น 
ประกาศรับสมัครงาน่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

 
 
 
 



-3- 

               ง  ง       
              พ ่ / 

   บ   ง     ล 
     บ    อบ          บ 

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)่เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ให้บริการผ านหน้าเว็บไซต์หรือ่Mobile 
Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนการเผยแพร ข้อมูลต อ
สาธารณะผ านเว็บไซต์ของ
หน วยงานเป็นไปตามข้อ่2.1-
2.6่ตามประกาศโรงพยาบาล
กันทรารมย์ 
ลงวันที่่12่มีนาคม่2563่
เรื่อง่กรอบแนวทางการ
เผยแพร ข้อมูลต อสาธารณะ
ผ านเว็บไซต์ของหน วยงาน 

กลุ มงาน 
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

กลุ มงาน 
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ 
แสดงระดับความพึงพอใจ 
และมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต อ 
เว็บไซต์ของหน วยงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
่่ชื่อหน วยงาน่:่………………………………………………………………………………………………………………………………… 

่่วัน/เดือน/ปี่:่่่……………………………………………………………………………………………………………………………… 

่่หัวข้อ่:่………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

่่รายละเอียดข้อมูล่(เอกสารแนบ)่่่่่่่่่่่่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Link ภายนอก่:่………………………………………………………………………………………………………………………… 

  หมายเหตุ่:่……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(………………………….) (………………………….) 
…………………………. …………………………. 

วันที่่่………่่เดือน่……………่พ.ศ. ……… วันที่่่………่่เดือน่……………่พ.ศ. ……… 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
 

(………………………….) 
………………………….่ 

วันที่่่………  เดือน่…………… พ.ศ.่……… 

 
 
















