
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย ์

โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

คู่มือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

  



                                                                               
 

 

ก 

คำนำ 
 

  คู่มือปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานของกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เพื่อเป็น
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดมาตรการ กลไก  หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พัฒนาการบริการจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะที ่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น     ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์   ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา   ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
จำเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   โรงพยาบาลลอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ซึ ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ตามภารกิจที่ต้อง
ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงต้องอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการแพทย์ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน กำหนดมาตรการ กลไก  วางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถ
ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมี
คุณภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นเป็นแนวทางด้านการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
 
 
 
 
                                                             กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
                                                                                                      โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่  
   
  



                                                                               
 

ข 
สารบัญ 

                               หน้า 
 
คำนำ                               ก 
สารบัญ                               ข 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

1. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง                  1 
2. คำอธิบายขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง              2  

- ขอบเขต 
- ขั้นตอนการปฏิบัติ 
- วิธีการและขั้นตอนการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล 

3. แบบฟอร์มแบบการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง                                3 
4. แบบฟอร์มรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง                      4 

            
  

ภาคผนวก 
- ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2561 สำหรับ

หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
- คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง 
- คำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

วิธีการและข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 

 
 

10 นาที  -เจ้าของข้อมูลเขียนแบบการขอ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์โรงพยาบาลลอง โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ที่ www.longhosp.go.th  

เจ้าของข้อมูล  

2  
 

 
 
 

2 ชั่วโมง  -ผู้ตรวจสอบระดับหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

3  20 นาที -เจ้าของข้อมูลส่งข้อมูลมายังผู้
ไดร้ับมอบหมายเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลลอง 

เจ้าของข้อมูล 

4  
 
 
 
 

4 ชั่วโมง -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
พิจารณาข้อมูลหากไม่สมควร
เผยแพร่ข้อมูลส่งข้อมูลกลับ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล หาก
สมควรเผยแพร่มอบเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ดำเนินการเผยแพร่ปรับปรุง
ข้อมูลเว็บไซต์ 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 

5  1ชั่วโมง  -ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
โรงพยาบาล รับข้อมูลและ
ออกแบบแสดงผล  

ผู้รับผิดชอบ
(Web Master) 

6  
 

20 นาที -ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลลอง ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนตลอดจน
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและ
นำข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  

ผู้รับผิดชอบ
(Web Master) 

 

หน่วยงาน/
เจ้าของข้อมูล 

บันทึกในแบบฟอร์ม  

ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาข้อมูล 

Yes 

No 

ส่งข้อมูล 

ผู้อำนวยการ
พิจารณาข้อมูล 

Yes 

No 

ผู้รับผิดชอบรับข้อมลูและ
ออกแบบหน้าแสดงผล 

เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ 

หน้าท่ี 1  
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คำอธิบายข้ันตอนการขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง                            

1. ขอบเขต 
เริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง เสนอข้อมูลข่าวสารให้
หัวหน้ากลุ่มงานที่จะเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือเสนอหัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์ เพ่ือเสนอผู้อำนวยการพิจารณา 
- กรณีอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง พร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
- กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์
จะเผยแพร่ข้อมูล ดำเนินการแก้ไขแล้วเสนอข้อมูลที่จะประสงค์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลองต่อ
หัวหน้ากลุ่มงาน ตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง  

     2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

          2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเขียนแบบขอแบบการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ (http://www.longhosp.go.th) 

          2.2 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เป็นผู้ตรวจสอบระดับหน่วยงาน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ
ข้อมูลหากไม่ถูกต้องส่งข้อมูลกลับเจ้าของข้อมูล หากถูกต้องส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์  

           2.3 หวัหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาอนุญาต 

               - กรณีอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลองได้ 

              - กรณีไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล 

          2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) รับข้อมูลและออกแบบหน้าจอแสดงผล และตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล  

          2.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)  เผยแพร่/ปรับปรุง สำรวจข้อมูลลงจากเว็บไซต์ เมื่อครบระยะเวลา
การเผยแพร่ข้อมูล  

 

     3. วิธีการและข้ันตอนการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล 

                ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน ทุก 1 เดือน และเสนอผู้กำกับติดตามระดับองค์กรทุก 6 
เดือน  

 

                                                                                                                

 

หน้าท่ี 2  
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แบบการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง 

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร.0-5458-1479 ต่อ 1090 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ  
ช่ือ-สกุล ......................................................................................................ตำแหน่ง........................................................... 
หน่วยงาน/กลุม่งาน.......................................................................................เบอร์ตดิต่อ........................................................... 
มีความประสงค์ขอลงข่าว/ประกาศ/ข้อความบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลอง (http://www.longhosp.go.th) โดยมรีายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ข่าว/ประกาศ/ข้อความเรื่อง............................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
Link ภายนอก :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระยะเวลาที่ต้องการให้ลง   ตั้งแตว่ันท่ี................/................../................ถึงวันท่ี............/...................../................... 
หมายเหตุ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำส่งได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้นำขึ้นเว็บไซตไ์ด้ทันที 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้ขอใช้บริการ                                   ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ 
   (.......................................................)                                                 (....................................................) 
วันท่ี....................................................                                                วันท่ี................................................... 
ส่วนที่ 2. ความเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 
 อนุญาต แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก....................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                         ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                                             (...........................................................) 
                                                                                                          วันท่ี.......................................................... 

 
ส่วนที่ 3 . สำหรับเจ้าหน้าที่                                                   รับเร่ือง วันท่ี............./............./...........เวลา.................... 
ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมลูเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง  
 เรียบร้อย 
 ไม่เรยีบร้อย เนื่องจาก..................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู้ดำเนินการ                                    ลงช่ือ............................................... หัวหน้างาน   
    (..........................................................)                                                       (...............................................) 
วันท่ี...........................................................                                                  วันท่ี.....................................................                     

หน้าท่ี 3  
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แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง 

ประจำเดือน.................................................................................                 

เผยแพร่เรื่องตามประเภท 
จำนวนครั้ง

ในการ
เผยแพร่ 

 
หมายเหตุ 

 
1.ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน   
2.ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน   
3.นโยบายยุทธศาสตร์   
4.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   
5.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
6.ข่าวสารประชาสัมพันธ์   
7.ที่อยู่/ช่องทางติดต่อหน่วยงาน   
8.ช่องทางการร้องเรียน    
9.อื่นๆ    
   
   
   

 

สรุปปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน                          ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ 
     (......................................................)                                           (......................... ..........................) 
วันที่........................................................                                     วันที่.................... ....................................... 
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ภาคผนวก 














