
 
 
 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. 2563 
โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

           
          ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของโรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
นโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้ 
 

(1) ขอบเขต  
          เริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เสนอข่าวสารที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่อนุญาตให้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลา
การเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล พร้อมชี้แจง เหตุผล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล ด าเนินการแก้ไข แล้วเสนอ
ข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง 
 

(2) ขัน้ตอนการปฏิบตัิการ 
       2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้เผยแพร่
ได้ต่อหัวหน้ากลุ่มงานที่ตนสังกัด  
        2.2 หัวหน้ากลุ่มงานของเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล พิจารณาข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล
เสนอ 

    2.2.1 กรณีอนุญาต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

     2.2.2 กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมชี้แจงเหตุผล 

      2.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความ 
เป็นปัจจุบนัของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์ เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลโรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

 
ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information 
ประกอบด้วย 
1. ประวัติความเป็นมา 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ท าเนียบผู้บริหาร 
5. อ านาจหน้าที ่
6. ยุทธศาสตร์ 
7. แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการและ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
8. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
9. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

9.1 หมายเลขโทรศัพท์ 
9.2 หมายเลขโทรสาร 
9.3 แผนที่ต้ังหน่วยงาน 
9.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail 

address) 

ขั้นตอนการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไปตามข้อ 
2.1 -2.4 ตามประกาศ
โรงพยาบาลฮอด จังหวัด
เชียงใหม่  เรื่องแนวทาง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน พ.ศ. 2562 

-งานประชาสัมพันธ์  
-งานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
-กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

-หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

 กลุ่มงานนิติการ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

-หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
-หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
ในรูปแบบ Info Grophic สื่อมัลติมิเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดย
อ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวันเวลาก ากับเพื่อ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 

 งานประชาสัมพันธ์ 
-งานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

-หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
-หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Weblink) 
เช่นหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัด
เดียวกัน หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ี
น่าสนใจ 

 งานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และข้อมูลข่าวสารอื่น ท่ีคณะกรรมการข้อมูล

ขั้นตอนการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไปตามข้อ 

-งานประชาสัมพันธ์  
-งานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



ข่าวสารของราชการก าหนด ตามาตรา 9(8) 
และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version 
2.0) ของส านักงานรัฐบาลอีเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กรมหาชน) 

2.1 -2.4 ตามประกาศ
โรงพยาบาลฮอด จังหวัด
เชียงใหม่  เรื่องแนวทาง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน พ.ศ. 2562 

 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น 
ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน”และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 ทุกกลุ่มงานใน
หน่วยงาน
โรงพยาบาลฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

-หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) 
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน
พร้อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการ
ให้บริการนั้น ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ”คู่มือ
ส าหรับประชาชน และสามารถดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การติดต่อราชการ 

 -กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
-กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

-หัวหน้ากลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
-หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 
 

ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Pulbic Relations) 
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศ
รับสมัคร งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไป
ตามข้อ 2.1 -2.4 ตาม
ประกาศโรงพยาบาล
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
เรื่องแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน พ.ศ. 2562 

-งานประชาสัมพันธ์  
 

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน

 งานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



หน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) 
(ถ้ามี) 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับ
ความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 งานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหน้างานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


