
       กรอบแนวทางการเผยแพร  ข  อม ูลผ านเวบ็ไซตข์องหน วยงาน 

            โรงพยาบาลแม ออน  อ าเภอแม ออน  จงัหวดัเชยีงใหม  
 
 

ตามพระราชบัญญ ัต ิข อมูลข าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให หน  วยงานของรฐัต  อง 
จ ัดให  ม ีข  อม ูลข  าวสารของทางราชการไว  ให  ประชาชนเข  าตรวจสอบได  โรงพยาบาลแม ออน จึงได กำหนดแนวทาง 
การเผยแพร  ข อมูลต อสาธารณะผ านเว ็บไซต์ของโรงพยาบาลแม ออน เพื  อให  ประชาชนเข  าถ ึงข  อม ูล ข  าวสาร ได 
สะดวก ซ่ึงเป ็นข  อม ูลที่ถ ูกต อง ช ัดเจน ครบถ  วน และเป ็นปัจจ ุบัน และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลแม ออน ตามนโยบายท ี่ประกาศไว  ด ังนี้ 
 
(1) ขอบเขตของข อมลูทีต่ องการเผยแพร  

เจ าหน าที่ที่ประสงค์จะเผยแพร  ข  อม ูลผ านเว ็บไซต์ ให เสนอข อมูลข  าวสารต อผู อ านวยการโรงพยาบาล
แม ออน หรือประธานข อมูลข าวสารประจำหน  วยงาน เพ่ือพ ิจารณาอน ุญาตให เผยแพร ผ  านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
แม ออน และแจ งให  เจ าหน  าทีผ่ ู รับผ ิดชอบ (งาน IT) นำข อมูลข าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม ออน พร  อมท ั้ง
ตรวจสอบความถ ูกต อง ครบถ  วน ตลอดจนความเป ็นป ัจจุบ ันของข  อม ูล และนำข อมูลออกจากเว็บไซต ์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร  ข อมูล กรณ ีท ี่ผู มีอ านาจไม อน ุญาตให เผยแพร  บนเว็บไซต์ ให เจ  าหน  าทีผ่ ู รับผ ิดชอบ (งาน IT) 
ประสานแจ งกลับไปย ังเจ าหน  าที่ที่ประสงค์จะเผยแพร  ข  อม ูลข  าวสาร พร  อมชี้แจง ข อมลูท ี่จะประสงค ์จะเผยแพร  
ผ  านเว็บไซต์ตามข ั้นตอนแรกอีกครั้ง 

กรณหีมวดหมู ของข อมูล ให เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์หน วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด วย  

1. ข อมูลหน วยงาน (General Information) 
    - ประวัติความเป็นมา 
    - วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
    - โครงสร างหน วยงาน 
    - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
    - ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
    - ข อมูล แสดงรายละเอียด ช องทางที่ผู ใช บริการ สามารถติดต อสื่อสารกับหน วยงานได  
2. กฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ ที่เกี่ยวกับหน วยงาน (Law, Regulatory and compliance)  
    - กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
    - มาตรฐาน คู มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข อง โดยแสดงที่มาของข อมูล 
3. ข อมูลผู บริหาร 
    - ชื่อ นามสกุล และต าแหน ง 
    - ข อมูลการติดต อ ประกอบด วย ที่อยู  เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
    - การบริหารงานด านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช น ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ข อมูลที่จัดไว ให ประชาชนตรวจดูได  (ตามพระราชบัญญัติข อมูลข าวสารราชการ พ.ศ.2540) 
    - นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ าย 
    - ข อมูลการจัดซื้อจัดจ าง 
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ าง  
    - ข อมูลรับสมัครงาน 
 



    - ข อมูลรับนักศึกษา 
    - ข าว ประกาศทั่วไป 
5. คลังความรู  (Knowledge and Statistic) 
    - บทความ 
    - รายงานประจ าปี  
    - วารสารวิชาการ 
    - สถิติ 

 
(2) ขัน้ตอนการปฏบิ ัต ิงาน 

(2.1) เจ าหน าที่ที่ประสงค์จะเผยแพร  ข  อม ูลข าวสาร ให เสนอข  อม ูลข  าวสารที่ประธานศูนย ์ข  อม ูล 
ข  าวสารประจำหน  วยงาน เสนอข อมูลข าวสารต อผู อ านวยการโรงพยาบาลแม ออน เพ่ืออน ุญาตให เผยแพร  

(2.2) ประธานศ ูนย ์ข  อม ูลข  าวสารประจำหน  วยงาน (นางลินดา  อินพรหม) พ ิจารณาข  อม ูลข  าวสาร   
ที่เจ าหน าที่ที่ประสงค์จะเผยแพร  ข อมูล  เสนอข อมูลข าวสารต อผู อ านวยการโรงพยาบาลแม ออน เพ่ือขออน ุญาต
ให เผยแพร  

- กรณีอน ุญาตให เผยแพร  บนเว็บไซต ์ของโรงพยาบาลแม ออน ให เจ  าหน  าท ี่ผ ู รับผ ิดชอบงาน IT 
(นายรุทธพล  กองบุญเทียม) น าข อมูลข าวสารขึน้เว็บไซต์ 

- กรณ ีไม อน ุญาตให เผยแพร  บนเว็บไซต ์ให เจ  าหน าทีผู่ รับผ ิดชอบงาน IT  ประสานแจ  งกลับไปยัง 
เจ  าหน  าท ี่ผ ู ประสงค ์จะเผยแพร  ข อมูลพร  อมช ้ีแจงเหต ุผล 

(2.3) เจ าหน าที่ผู ร ับผิดชอบงาน IT ตรวจสอบความถ ูกตอง ครบถ  วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของ 
ข อมูลและนำข อมูลออกจากเว็บไซต ์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร  ข อมูล 
 
(3) การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 การก าหนดการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร ข อมูล
ต อสาธารณะผ านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม ออน ต อผู บริหาร โดยเจ าหน าที่ผู ร ับผิดชอบงาน IT  มีการรายงาน  2 
รอบ คือ  
               รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันที่  16  กุมภาพันธ์  2564 
               รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันที่  16  กันยายน  2564   



 
 

ลาด ับ กระบวนงาน ใช เวลา ผู ร ับผดิชอบ 

1  

1.เจ  าหน าทีผ่ ู ประสงคจ์ะเผยแพร ข อมูล 
 

 
 

เสนอข อมูลข าวสารท ี่ประธานศูนย์   
ข  อมูลข าวสารประจำหน  วยงาน ขออน ุญาต 
ให เผยแพร  ผ  านเว็บไซต ์ของโรงพยาบาล     
แม ออน  

 
 

 
 

       (2) ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม ออน         

                       พิจารณา 

 

(2.1) อน ุญาต           
  เจ  าหน  าทีผ่ ู รับผ ิดชอบ (งาน IT) 

นำข อมูลข าวสารขึน้เว็บไซต์ 
 
 
 
 

 

(3) เจ  าหน  าทีผ่ ู รบัผิดชอบ (งาน IT) ตรวจสอบ
ความถ ูกต องครบถ  วนตลอดจนความ เป ็น
ปัจจ ุบันของข อมูลและนำข อม ูลออกจาก 
เว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร  ข อม ูล 

30 นาที เจ าหน  าท ี่ผู  
ประสงค ์จะ 
เผยแพร  ข  อมลู 

2 1 ช ั่วโมง - ผู อ านวยการ
โรงพยาบาล  
แม ออน 
- หัวหน างาน 

 IT(นางลนิดา 
อินพรหม) 

30 นาที   เจ  าหน  าที ่
ผ ู รับผ ิดชอบ งาน 
IT (นายรุทธพล 
กองบุญเทียม) 

3 2 ช ั่วโมง   เจ  าหน  าที่ 
ผ ู รับผ ิดชอบ 
งาน IT 

 

ขัน้ตอนการเผยแพร  ข อมูลต  อสาธารณะผ  านเว็บไซต ์ โรงพยาบาลแม ออน 
 
 
 
 
 
   

(2.2) ไม อน ุญาต 

เจ  าหน  าท ี่
ผ ู ร ับผิดชอบ (งาน 
IT) ประสานแจ  ง

กล ับไปยังเจ  าหน  าท ี่
ผู ทีป่ระสงค ์จะ
เผยแพร ข  อมูล 



ว ิธ ีการและข ั้นตอนเป ิดเผยข อม ูลผ านเว ็บไซต ์ของหน  วยงาน  โรงพยาบาลแม ออน 
  

ที ่ หวัข อเร ื่องของข อม ูล ขัน้ตอนการเผยแพร  / 
ปร ับปร ุงข อม ูล 

ผู ร ับผดิชอบ   ผู ตรวจสอบ 

1 ข อมลูหน  วยงาน (General Information) 
ประกอบด  วย 
1. ประวัติความเป็นมา 
2. วสิ ัยท ัศน์ พันธก ิจ 
3. โครงสร างหน  วยงาน 
4. ทำเนียบผู บริหาร 
5. ข อมลูผ ู บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระด ับส ูง 
(Chief Information Officer : CIO) 
6. อำนาจหน  าที ่
7. ยทุธศาสตร ์
8. แผนปฏ ิบัต ิราชการ แผนงานโครงการและ 
งบประมาณรายจ  ายประจาปี 
9. คำรับรอง รายงานผลการปฏิบ ัต ิราชการ 
10. รายละเอียดช  องทางการติดต  อส ื่อสาร 

10.1 หมายเลขโทรศพัท์ 
10.2 หมายเลขโทรสาร 
10.3 แผนท ี่ต ั้งหน  วยงานงาน 
10.4 ไปรษณ ีย์อ ิเล ็กทรอน ิกส์ 

(email address) 

ขั้นตอนการเผยแพร ข อมูล 
ต  อสาธารณะ ผ  านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม ออน    
เป ็นไปตามข  อ 2.1-2.7 ตาม
ประกาศสำน ักงาน
ปล ัดกระทรวง สาธารณส ุข 
ลงวันที ่30 พฤษภาคม2561 
เรื่อง แนวทางการ เผยแพร  
ข อมลูต  อสาธารณะผ  าน
เว็บไซต์ของหน  วยงาน พ.ศ.
2561 สาหรับ 
หน  วยงานในราชการ 
บริหารส  วนกลาง สำน ักงาน 
ปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข 

นายรุทธพล  
กองบุญเทียม 

งาน IT 

นางลินดา      
อินพรหม 
หัวหน างาน 
IT 

2 กฎหมาย ระเบ ียบ ข อบ ังคบ ท ี่เกี่ยวข องกับ 
หน  วยงาน (Law, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงท ี่มาของข อมูลอย างช ัดเจน 

3 คลังความรู  (Knowledge)  เชน ข  าวสารความรู  
ส ุขภาพในร ูปแบบ Info Graphic  ส ื่อม ัลติม ีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข  อม ูลสถ ิตตางๆ โดยอ  างอ ิง 
ถ ึงแหล งที่มา และว ันเวลากำก ับเพื  อประโยชนใน 
การนำข อมลูไปใช  ต  อ 
 
 
 
 

4 รายชื่อเว็บไซต์หน วยงานที่เกี่ยวข อง (Web link) 
เช น หน วยงานในสังกัด หน วยงานในสังกัด
เดียวกัน หน วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ   
ที่น าสนใจ 



 
ที ่ หวัข อเร ื่องของข อม ูล ขัน้ตอนการเผยแพร  / 

ปร ับปร ุงข อม ูล 
ผู ร ับผดิชอบ ผู ตรวจสอบ 

5 ข  อม ูลข  าวสารที่จัดไว  ให  ประชาชนตรวจสอบได 
ตามพระราชบ ัญญัติขอม ูลข  าวสารของราชการ 
พ.ศ.2 5 4 0 ต า ม ม า ต ร า 7 ม า ต ร า 9  แ ล ะ       
ข อมูลข  าวสารอื  นที่คณะกรรมการข  อม ูล
ข  าวสารของ ราชการก าหนด ตามมาตรา 9 (8) 
และมาตรฐานเว็บไซต์หน วยงานภาครัฐ                     
(Government Website Standard Version     
2. 0)  ของสำน ักงานรัฐบาลอิเล ็กทรอน ิกส์ 
(องค ์การมหาชน) 

 นายรุทธพล     
กองบุญเทียม 
งาน IT 

นางลินดา      
อินพรหม 

หัวหน างาน IT 

6 คู ม ือมาตรฐานการปฏ ิบ ัติงานของหน วยงานตาม 
ภาร ก ิจ ขอ ง ห น ว ยงาน โด ยแสด ง ขั้น ตอน กา ร 
ปฏ ิบ ัติงานพร  อมอธ ิบายขัน้ตอนปฏ ิบ ัติงาน ระบุ 
ระยะเวลาในแต ละขัน้ตอน ของการปฏ ิบ ัต ิงา น 
นั้นๆ โดยจ ัดท าเป ็นร ูปแบบ "คู ม ือมาตรฐานการ 
ปฏ ิบ ัติงานของ หน วยงาน" และ สามารถดาวน์ 
โหลดค ู มือมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานของหน  วยงาน 

7 ค ู มือสาหรบัประชาชน (Service Information) 
ข อมลูการบริการตามภารก ิจของหน  วยงาน โดย 
แสดงขั้นตอนการให บริการต างๆ แก ประชาชน 
พร  อมอธ ิบายข ั้นตอนบริการอย างช ัดเจน ท ั้งน ี้ควร 
ระบุระยะเวลาในแต  ละขั้นตอนของการให บรกิาร 
น ั้นๆ โดยจ ัดทาเป ็นรูปแบบ "ค ู มือสาหรับ 
ประชาชน" และสามารถดาวน ์โหลดเอกสารคู มือ 
ตลอดจนแบบฟอร ์ม(Download Forms) เพ่ือ  
อำนวยความสะดวกแก ประชาชนในการติดต  อ 
ราชการ 

8 ข าวประชาส ัมพ ันธ์ (Public Relations) ข าวสาร 
ท ั่วไป ภาพข าวก ิจกรรม เรื่องแจ  งเต ือน รวมถ ึง 
ข าวประกาศของหน  วยงาน เช  นประกาศรับสมัคร 
งาน ประกาศจ ัดซ ื้อจ ัดจ  าง ผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ  าง 



 
ที ่ หวัข อเร ื่องของข อม ูล ขัน้ตอนการเผยแพร  / 

ปร ับปร ุงข อม ูล 
ผู ร ับผดิชอบ ผู ตรวจสอบ 

9 ระบบงานให  บร ิการในร ูปแบบอ ิเล ็กทรอน ิกส์ 
(e-Service) เป ็นระบบงานตามภารก ิจหน วยงาน 
ท ี่จ ัดทำเป ็นระบบงานคอมพิวเตอร ์ ให  บร ิการ
ผ  านหน าเว ็บไซต์ หร ือ Mobile Application    
ใน ล ักษณะส ื่อสารสองทาง (interactive) (ถ ามี) 

 นายรุทธพล     
กองบุญเทียม 
งาน IT 

นางลินดา      
อินพรหม 

หัวหน างาน IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


