
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลสูงเนิน www.Sungnoenhospital.com 

 
1.ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของโรงพยาบาล รวมสถิติข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข 
1.2 แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.3 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
1.4 ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
1.5 ผลงาน รูปภาพกิจกรรม การด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 

2.วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของโรงพยาบาล รวมสถิติข่าวสารด้านสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยวัฒน์   เกิดแย้ม   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

2.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบ  นายรังสิวุฒิ  เบญ็จมาศ       นักวิชาการสาธารณสุข 

2.1.3 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สุนันทา  พันธุ   หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พัฒนาคุณภาพงาน 

2.1.4 ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ผู้รับผิดชอบ นายสุทธิเกียรติ   ของก่ิง  หัวหน้างานพัสดุ 

2.1.5 ผลงาน กิจกรรม การด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
 

3.วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนินของแต่

ละกลุ่มงาน   จัดเตรียม   ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง   ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อในฐานะผู้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหา 
ข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ท าการตรวจทานความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4.กลไกการก ากับ ติดตาม  
 การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร 

 
 
 
 
 

http://www.sungnoenhospital.com/


               3.1 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.ข้อปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสูงเนิน 
 5.1 การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลสูงเนิน จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจาก     
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนินหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ ก่อนทุกครั้ง 
          5.2 เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนินหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯแล้วให้
แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ด าเนินการต่อไป 
 5.3 ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และความเหมาะสม ข้อความ
และรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูล
อ้างอิง และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
จดัเตรียม ตรวจสอบ ความถกูต้อง 

ครบถ้วน สมบรูณ์ ไม่เกิน 3 วัน 
วัน 

ตรวจสอบ อนุมัติ 
 เผยแพร่ข้อมูล 

หัวหน้าหน่วยงาน 

ทันที 

ไม่อนุมัติ 
วัน 

ตรวจทานและน าขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ รพ. 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทันที 

   เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

  www.Sungnoenhospital.com 

http://www.sungnoenhospital.com/


6.แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสูงเนิน 
 6.1 แบบฟอร์มการขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลของแต่ละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดียวกันและ
จะต้องมีการลงลายมือของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพ่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ก่อนส่งให้กับผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
7.การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสูงเนิน 
 7.1 ให้แต่ละกลุ่มงานรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาล 
สูงเนิน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                        
 (นางวราภรณ์   ปทุมนุกูลศรี) 

                      พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ 

 
 
 
 

               เสนอ ผอก.เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

                      
                     (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

 

 

 



บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสูงเนิน 
ชื่อกลุ่มงาน  โรงพยาบาลสูงเนิน  ประจ าปีงบประมาณ  2564     

 

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด 
วันทีเ่ผยแพร่บน

เว็บไซต์ 
ผู้บริหาร
รับทราบ 

9 ก.ค.64 รับเงินบริจาคจากบริษัทโตโยต้าไทยเย็น 100,000.- เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลสูงเนิน เอกสารแนบ 9 ก.ค.64  
3 ต.ค.64 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสูงเนินแก่ประชาชนทั่วไป เอกสารแนบ 3 ต.ค.64  

2 ธ.ค.64 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ 

เอกสารแนบ 2 ธ.ค. 64 
 

21 พ.ค.64 
รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยลดการะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้งานทันตกรรมโรงพยาบาลสูงเนิน 

เอกสารแนบ 19 พ.ย.61 
 

21 พ.ย.61 กลุ่มบริษัท S.C.S บริจาคเงินเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารแนบ 21 พ.ย.61  

22 พ.ย.61 
นายอ าเภอสูงเนิน สาธารณสุขอ าเภอสูงเนิน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนินพร้อม
เจ้าหน้าที่ตอนรับทีม “หมอชวนวิ่ง”จากอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

เอกสารแนบ 22 พ.ย.61 
 

16 พ.ย.61 ทีมจิตอาสาจัดท านวัตกรรมถุงมือป้องกันส าหรับผู้ป่วย เอกสารแนบ 22 พ.ย.61  
24 พ.ย.61 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “ปั่นปันบุญ”เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เอกสารแนบ 24 พ.ย.61  
28 พ.ย.61 มหกรรมงานคุณภาพ ครั้งที่ 14 เอกสารแนบ 29 พ.ย.61  

5 ธ.ค.61 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 

เอกสารแนบ 7 ธ.ค.61 
 

7 ธ.ค.61 ชมรมผู้สูงอายุ กิ่งกาชาดสูงเนิน มอบเหรียญผู้สูงอายุ 100 ปี เอกสารแนบ 8 ธ.ค.61  
13 ธ.ค.61 คณะกรรมการเครื่องมือ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 3 R เอกสารแนบ 13 ธ.ค.61  
13 ธ.ค.61 โครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนขับเคลื่อนอ าเภอจัดการสุขภาพในเขตบริการที่ 7 เอกสารแนบ 14 ธ.ค.61  
16 ธ.ค.61 โครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล “Sungnoen Mini Marathon 2018” เอกสารแนบ 16 ธ.ค.61  
18 ธ.ค.61 อบรม “Med Safety” รุ่นที่ 1 เอกสารแนบ 19 ธ.ค.61  



 
บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสูงเนิน 

ชื่อกลุ่มงาน...................โรงพยาบาลสูงเนิน......................ประจ าปีงบประมาณ......2562.................. 
 

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด 
วันที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ 
ผู้บริหาร
รับทราบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


