
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลขุนตาล 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ที่ว่าด้วยเรื่องการก าหนดให้  
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โรงพยาบาลขุนตาลจึงได้
ก าหนดกรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุนตาล และหน่วยงาน
ในสังกัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบทานการด าเนินงานของโรงพยาบาลขุนตาล ตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้ 
 
กรอบวิธีปฏิบัติ 
 1. หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลหน่วยงาน 
  1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
  1.3 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
  1.4 คลังความรู้ 
  1.6 ข้อมูลจ านวนที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ (ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540) 
 2. หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาจ าแนกหมวดหมู่ และลักษณะของข้อมูลที่จะเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น
  2.1 ข้อมูลที่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานก่อน เช่น แผนปฏิบัติ
การ การจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความ ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ 
    2.2 ข้อมูลที่มีการอนุมัติและตรวจทางในช่องทางอ่ืนๆ แล้ว เช่น กิจกรรม โครงการ ฝึกอบรม
รายงานประจ าปี 
  2.3 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น รายชื่อผู้บริหาร บุคลากร หมายเลข
โทรศัพท์ โครงสร้างบริการ 
 3. หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วให้เจ้าของเรื่องท าการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแล
เว็บไซต์ ใน 2 กรณี 
  3.1 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลขุนตาล(http://kthos.moph.go.th/kth36/) 
ให้เจ้าของเรื่องท าการประสานกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลางเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
  3.3 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดให้เจ้าของเรื่องท าการประสานกับผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. งานประชาสัมพันธ์ กองกลางเป็นหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไฟล์เอกสารและ 
หมวดหมู่หัวข้อที่จะเผยแพร่ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ด าเนินเผยแพร่ตามหมวดหมู่หรือกที่ก าหนด และหากมี
ข้อแก้ไขให้ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ต่อไป 
 5. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ทบทวนข้อมูลที่ 2 ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีก าหนดระยะเวลาการ
เผยแพร่ข้อมูลตามความเหมาะสมของข้อมูล หากมีข้อมูลใดที่หมดเวลาการเผยแพร่ หรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อนที่
เจ้าของเรื่องต้องการให้มีการสอบทานย้อนหลังให้เจ้าของเรื่องเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 6. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 



 7. เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุนตาล และหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อการด าเนินงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้งาน
ประชาสัมพันธ์ กองกลาง ด าเนินงานติดตามจ านวนผู้เช้าร่วมใช้งาน (เยี่ยมชมเว็บไซต์) และความพ่ึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ตลอดจนการด าเนินการต่างๆ รายงานต่อ คณะกรรมการหรือคณะท างานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 อนึ่ง แนวทางการจ าแนกว่าข้อมูลใดให้ใช้ขั้นตอนการเผยแพร่แบบใด ให้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อการก าหนดขั้นตอนการเผยแพร่ ตามความในหมายเหตุท้ายฉบับนี้ 
 
หมายเหตุ 
 ข้อ 1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และหรือได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ก ากับดูแลข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่
ปรากฏใน “http://kthos.moph.go.th/kth36/” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล งานสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุนตาล 
 
 

ที่ หวั   ขอ้    เรื่อง ขั้นตอนการเผยแพร ่/ปร ับปร ุงขอ้มูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ ว ันทต ี่  รวจสอบ 
1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 

ประกอบด้วย 
1. ประวัติ ความเป็นมา 
2. วิสัยทัศน์พันธกิจ 
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ย ุทธศาสตร ์ 
5. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
7. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
7.1 หมายเลขโทรศัพท์ 
7.2 หมายเลขโทรสาร 
7.3 แผนที่ต้ังหน่วยงานงาน 
7.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(emailaddress) 

ขั้นตอนการ เผยแพร่ ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุน
ตาล เป็นไปตามข้อ 3.1-3.2 ตาม
ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูล ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ หน่วยงานพ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

กลุ่ม/ฝ่ายหรือ 
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหาร 
จัดการเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

กลุ่ม/ฝ่ายหรือ 
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหาร 
จัดการเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

1-ต.ค. 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
กับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูล 
อย่างชัดเจน 

   1 ต.ค - 1 พ.ค. 



3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ  

 มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติ  

 ต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา  

 ก ากับเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูล  

 ไปใช้ต่อ (ถ้ามี(   

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน  

 สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ  

 เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ  

 ราชการ พ .ศ . 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9  

 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล  

 ข่าวสารของราชการก าหนด ตามมาตรา 9  

 (8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  

 (Government Website Standard  

 Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล  

 อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน(   



6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน  

 การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน  

 ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน  

 ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็น  

 รูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ  

 หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ  

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ  

 ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ  

 ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย  

 ขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ  

 ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ  

 นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับ  

 ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร  

 คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download  

 Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่  

 ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี(   



8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง  

 เตือนรวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น  

 ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 (e-Service)เป็นระบบงานตามภารกิจ  

 หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์  

 ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile  

 Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง  

 (Interactive) (ถ้ามี(  

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์    1 ต.ค - 1 พ.ค. 
 แสดงระดับความพึงพอใจ และมี  

 ระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ  

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน  



ค าอธิบายแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของโรงพยาบาลขุนตาล 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลขุนตาลเป็น
ผู้จัดท าและ 

หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลขุนตาลเป็น
ผู้จัดท าและ 

เผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 
วัน /เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ วัน /เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่  

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความ หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความ 

ส าคัญที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ส าคัญที่มาจากเนื้อห ามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย /ค าบรรย ายที่มี
ความกระชับใช้ 

ร ายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย /ค าบรรย ายที่มี
ความกระชับใช้ 

ภาษาที่เข้าใจงา่ยและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระ ภาษาที่เข้าใจงา่ยและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระ 

วิธีที่เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด วิธีที่เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการ
เผยแพร่ 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการ
เผยแพร่ 



 


