
 กรอบแนวทางการปฏิบติัในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวป็ไซดโ์รงพยาบาล

ฮอด 

                                          
 **************************************************************** 

 

ความเป็นมา 

 แนวปฏบิตัใินการเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลฮอด นี้เป็นแนวปฏบิตัทิี่

จดัท าขึน้เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลฮอด ที่จะต้องมหีน้าที่รบัผดิชอบในการน าขอ้มูล

ข่าวสารขึ้นเผยแพร่เว็ปไซด์ของแต่ละกลุ่มงาน ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อให้เป็น

ศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศให้กบัหน่วยงานต่างๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มู,ที่มคีุรภาพ ส าดวก 

รวดเรว็ ถูกตอ้ง และตรวจสอบได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

 1.เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรบัผู้ที่มหีน้าที่รบัผิดชอบในการให้ข้อมูล และน าข้อมูลขึ้น

เผยแพรผ่่านเวป็ไวดข์องโรงพยาบาลฮอด ไดเ้ป็นรปูแบบและแนวทางเดยีวกนั 

 2. เพื่อเป็นการน าขอ้มูลขึน้เผยแพร่ผ่านเวป็ไซด์ของโรงพยาบาลฮอด สะดวกรวดเรว็ 

และเป็นปจัจบุนั 

ขัน้ตอนการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมลู 

 ขัน้ตอนท่ี  1 ผูร้บัผดิชอบการใหข้อ้มลู ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

ท าหน้าทีจ่ดัเตรยีมตรวจสอบความถูฏต้อง แครบถ้วน และความสมบูรณ์ของขอ้มลู พรอ้ม

ทัง้ลายมอืชื่อในฐานะผูร้บัผดิชอบ (รายงาน) 

 ขัน้ตอนท่ี  2  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรอืหวัหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล อนุมตัิการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมทัง้ลายมือชื่อในบานะ

ผูอ้นุมตัริบัรอง ใหม้กีารน าขอ้มลูดงักล่าวเผยแพรบ่นเวป็ไซดไ์ด ้

 ขัน้ตอนท่ี  3 ผู้ร ับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเวปไวด์ จ าท าการตรวจทานความ

ครบถ้วนและสมบูรณ์ของขอ้มลูก่อนจะน าขึน้เผยแพร่ โดยใชร้หสัผ่านตามสทิธิผ์ูใ้ชง้านจาก

การเทคโนโลยสีารสนเทศระบุผู้ใช้งาน และรหสัผ่านผู้ใช้งาน เขา้สู่ระบบ แล้วด าเนินการ

บนัทกึขอ้มลูสารสนเทศทีต่อ้งการเผยแพรบ่นเวป็ไซดข์องงานทีต่นเองรบัผดิชอบ 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ปฏิบติัการการเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว้ปไวด ์โรงพยาบาลฮอด 

1 .การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานในสงักดัโรงพยาบาลฮอด จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัริบัรองจาก

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลฮอดก่อนทุกครัง้ 

2.เมือ่ไดร้บัการอนุมตัริบัรองจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลฮอดหรอืหวัหน้ากลุ่มงานแลว้ใหแ้นบ

รายละเอยีดการเผยแพรข่อ้มลูจดัส่งไฟลข์อ้มลู เพื่อส่งต่อใหผู้ร้บัผดิชอบในการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่

ผ่านเวป็ไซดด์ าเนินการต่อ 

3.ควรเลอืกใชค้ าอธบิาย  /ค าบรรยายเนื้อหาทีม่คีวามถูกตอ้งและมคีวามเหมาะสม และจะตอ้งไมล่ะเมดิ

ลขิสทิธิ ์หากจ าเป็นตอ้งน ามาเผยแพร่ขอ้มลูใหร้ะบุแหล่งทีม่าของขอ้มลูอา้งองิแนบทา้ยดว้ย 

4. ในกรณเีรง่ด่วน  หน่วยงานสามารถส่งขอ้มลูใหเ้ผยแพรก่่อนแลว้ส่งบนัทกึขอ้ความตามมาภายหลงั 

5.ขอ้ความและรปูภาพประกอบทีน่ ามาใชจ้ะตอ้งไมล่ะเมดิ หากจ าเป็นตอ้งน ามาเผยแพรข่อ้มลูใหร้ะบุ

แหล่งทีม่าของขอ้มลูอา้งองิแนบทา้ยประกอบรายละเอยีด 

6.จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550  และ

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วคอมพวิเตอร ์( ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครดั  

เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายและลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 

7.จะตอ้งปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ เรือ่งก าหนดใหข้อ้มลูขา่วสาร ตาม

เกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตวัชีว้ดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐัเป็นการขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้ง

จดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

ขัน้ตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ล าดบั กระบวนงาน/วธิกีาร ใชเ้วลา ผูร้บัผดิชอบ 
1 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานในสงักดัโรงพยาบาลฮอด จะตอ้ง

ไดร้บั การอนุมตัริบัรองจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลฮอดก่อนทุกครัง้ 
30 นาท ี เจา้หน้าทีผู่ป้ระสงค์

จะเผยแพรข่อ้มลู 



2 เมือ่ไดร้บัการอนุมตัริบัรองจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลฮอดหรอื 
หวัหน้ากลุ่มงานแลว้ใหแ้นบรายละเอยีดการเผยแพรข่อ้มลูจดัส่ง
ไฟลข์อ้มลูเพื่อส่งต่อใหผู้ร้บัผดิชอบในการน าขอ้มลูขึน้เผยแพรผ่่าน
เวบ็ไซดด์ าเนินการต่อ 

60 นาท ี -หวัหน้างาน
ยทุธศาสตร ์
-ผูร้บัผดิชอบเวบ็
ไซด ์

3 เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบน าขอ้มลูขึน้เวบ็ไซด์ 45 นาท ี นายจณิวตัร เลาค า 
นายวุฒนิันท ์อนิตา 

4 เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบน าขอ้มลูขึน้เวบ็ไซดต์รวจสอบความถูกตอ้ง
ตลอดจน ความเป็นปจัจบุนัของขอ้มลู 

60 นาท ี นายจณิวตัร เลาค า 
นายวุฒนิันท ์อนิตา 

 

 

 

 

แบบฟอรม์การอนุมติัเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวป็ไซดโ์รงพยาบาลฮอด 

 แบบฟอรม์การขออนุมตักิารเผยแพรข่อ้มลู เป็นแบบฟอรม์ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบในการ

ให้ขอ้มูล จดัเตรยีมรายละเอยีดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวป็ไซด์เป็นรูปแบบเดยีวกนั

และจะตอ้งมกีารลงลายมอืชื่อของผูใ้หข้อ้มลู (รายงาน) และผูอ้นุมตัริบัรอง คอืผูอ้ านวยการกลุ่มงาน เพื่อ

รบัรองความถูกต้องครบถ้วน  สมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีเ่ผยแพร ่ก่อนส่งต่อใหก้บัผูท้ีท่ าหน้าทีน่ าขอ้มลูขึน้เผยเผยแพรบ่นเวปไซดต่์อไป 

 การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวปไซด ์โรงพยาบาลฮอด 

 แบบฟอรม์การขออนุมตักิารเผยแพรข่อ้มลู เป็นแบบฟอรม์ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อผูร้บัผดิชอบในการให้

ขอ้มลู จดัเตรยีมรายละเอยีดเนื้อหาของขอ้มลู  เพื่อเผยแพรผ่่านเวป็ไซดเ์ป็นรปุแบบเดยีวกนั และจะตอ้ง

มกีารลงรายมอืชื่อของผู้ให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ผู้อุ นุมตัิรบัรอง คอืรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด/

หวัหน้ากลุ่มงานบรหิาร เพื่อรบัรองความถูกต้องครบถ้วน  สมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบ

แหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้กับผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลขึ้น

เผยแพรบ่นเวป็ไซดต่์อไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลฮอด 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ตามประกาศของโรงพยาบาลฮอด 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน พ.ศ.2561 
โรงพยาบาลฮอด 

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลฮอด 
ช่ือหน่วยงาน: โรงพยาบาลฮอด 
วนั/เดือน/ปี:     วนัท่ี........................................................................                                      
หวัข้อ: ......................................................................................................................................................................
ผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ)  
................................................................................................................................................................................... 
Link ภายนอก     ไม่มี           
หมายเหต ุ....................................................................................................................................................          
 



 
         ผูร้บัผิดชอบการให้ข้อมลู (ผูร้ายงาน)                                            ผูอ้นุมติัรบัรอง                                                                                                           
           
 
 
            นางหทยัรตัน์ วงศใ์จมา                                                     (นายพิษณุ สุดใจ) 

  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ                                        ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงานการจดัการ (หวัหน้า)        
    วนัที ่                                                                                          วนัที ่ 

 
  ผูร้บัผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

                                                       ( นายจิณวตัร เลาค า)             
      ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วนัที ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธบิายแบบฟอรม์ขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเวป็ไซดข์องโรงพยาบาลฮอด 

หวัขอ้ ค าอธบิาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสงักดั โรงพยาบาลฮอด เป็นผูจ้ดัท า 
วนั/เดอืน/ปี วนัเดอืนปี ทีข่อน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 



หวัขอ้ ก าหนดหวัขอ้ทีจ่ าน าขึน้เผยแพรโ่ดยใหใ้จความส าคญัทีม่าจากเนื้อหา
มคีวามยาวไมเ่กนิ  2 บรรทดั 

รายละเอยีดขอ้มลู เลอืกใชค้ าอธบิาย/ค าบรรยายทีม่คีวามกระชบัใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย 
และสะกดค าใหถู้กตอ้งตามอกัขระวธิเีหมาะสมกบัรปูลกัษณะร)ุแบบ
ขอ้มลูแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ใหร้ะบุlink  ทีอ่า้งองิหรอืน ามาใชใ้นการเผยแพร่ 
หมายเหตุ ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
ผูร้บัผดิชอบการใหข้อ้มลู (ผูร้ายงาน) ระบุลงรายมอืชื่อหรอืชื่อของผูร้บัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

หวัหน้างาน  /หวัหน้ากลุ่มงาน 
ผูอ้นุมตัริบัรอง ระบุลงลายมอืชื่อของหวัหน้างาน/หวัหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงาน

ภายในโรงพยาบาลฮอด 
ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ ระบุลายมอืชื่อผูท้ าการ update  ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมอบหมาย จากหวัหน้า

งาน / หวัหน้ากลุ่มงาน  ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลฮอด 
 

 

 

 

 

 

 

ปฏทินิการก ากบัตดิตามการเผยแพรข่อ้มลูสาธารณะผ่านเวปไซดโ์รงพยาบาลฮอด 

ล าดบั วนั เดอืน ปี หมายเหตุ 
1  31 ตุลาคม  2562  
2 30 พฤศจกิายน 2562  
3 31ธนัวาคม 2562  
4 1 มกราคม 2563  
5 28 กุมภาพนัธ ์2563  
6 31 มนีาคม 2563  
7 30 เมษายน 2563  



8 31 พฤษภาคม 2563  
9 30 มถุินายน 2563  
10 31 กรกฎาคม 2563  
11 31 สงิหาคม 2563  
12 30 กนัยายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


