
กรอบแนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์โรงพยาบาลดอยเต่า พ.ศ. 2564 
**************************************************************** 

ความเป็นมา 
 แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า นี้เป็นแนวปฏิบัติที่
จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลดอยเต่า ที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการน าข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเผยแพร่เว็ปไซด์ของแต่ละกลุ่มงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมู,ที่มีคุ ณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถู กต้อง 
และตรวจสอบได้  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ขอบเขต  
 หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นไปตามาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลของหน่วยงาน 
-ประวัติความเป็นมา 
-วิสัยทัศน์ 
-พันธกิจ 
-โครงสร้างของหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
-ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

   2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับหน่วยงาน  
  3. ข้อมูลผู้บริหาร  
  4.ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้  
   -นโยบาย  
   -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   -ข้อมูลรับสมัครงาน  
   -ข่าวประกาศท่ัวไป  
  5.คลังความรู้  
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็ปไวด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า ได้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน 
 2. เพ่ือเป็นการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า สะดวกรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่  1  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล ท า
หน้าที่จัดเตรียมตรวจสอบความถูฏต้อง แครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลายมือ
ชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ (รายงาน) 
 ขั้นตอนที่  2   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดเนื้อหาข้อมูล อนุมัติการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมทั้งลายมือชื่อในบานะผู้อนุมัติรับรอง 
ให้มีการน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็ปไซด์ได้ 
 ขั้นตอนที่  3 ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเวปไวด์ จ าท าการตรวจทานความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน าขึ้นเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานจากการเทคโนโลยี
สารสนเทศระบุผู้ใช้งาน และรหัสผ่านผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ แล้วด าเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ที่ต้องการเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ โรงพยาบาลดอยต่า 

1 .การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลดอยเต่า จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่าก่อนทุกครั้ง 
2.เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่าหรือหัวหน้ากลุ่มงานแล้วให้แนบรายละเอียด
การเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ด าเนินการ
ต่อ 
3.ควรเลือกใช้ค าอธิบาย  /ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูฏต้องและมีความเหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ข้อมูลให้ระบุแหล่งที่ม่ของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายด้วย 
4. ในกรณีเร่งด่วน  หน่วยงานสามารถส่งข้อมูลให้เผยแพร่ก่อนแล้วส่งบันทึกข้อความตามมาภายหลัง  
5.ข้อความและรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิด หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ข้อมูลให้ระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด 
6.จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ .2550  และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ ( ฉบับที่ 2)  พ.ศ .2560 อย่างเคร่งครัด  เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
7.จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป้นการข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล 

ล าดับ กระบวนงาน /วิธีการ ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในสังกั ดโรงพยาบาลดอยเต่า จะต้องได้รับ

การอนุมัติรับรองจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่าก่อนทุกครั้ง 
 30 นาที เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์

จะเผยแพร่ข้อมูล 
2 เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่าหรือ

หัวหน้ากลุ่มงานแล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล 
เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ด าเนินการ
ต่อ 

 60 นาที -หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์ 
-ผู้รับผิดชอบเว็บไซด์ 

3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเว็บไซด์    45 นาท ี นายวิชาญ ค าใหญ่ 
4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ตรวจสอบความถูกต้องตลอดจน

ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 60 นาที นายวิชาญ ค าใหญ่ 

 

 

 

 



วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลโรงพยาบาลดอยเต่า ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการ
เผยแพร่/ปรับปรุง

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 1.ข้อมูลของหน่วยงาน 
-ประวัติความเป็นมา 
-วิสัยทัศน์ 
-พันธกิจ 
-โครงสร้างของหน่วยงาน ผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ 
-ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
 2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับหน่วยงาน 
3. ข้อมูลผู้บริหาร 
4.ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชน
สามารถตรวจดูได ้
-นโยบาย 
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ข้อมูลรับสมัครงาน 
-ข่าวประกาศท่ัวไป 
5.คลังความรู้ 

 

ขั้นตอนการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บ
ไซด์ โรงพยาบาล
ดอยเต่าจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไป
ตามข้อ2.1-2.7 
ตามประกาศ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่  
30 พค. 2561 
เรื่องแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2561 ส าหรับ
หน่วยงานใน
ราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นายวิชาญ ค าใหญ่ น.ส.ศรุตาทวีพร  มงคล 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการอนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์โรงพยาบาลดอยเต่า 

 แบบฟอร์มการขอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูล จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์เป็นรูปแบบเดียวกันและจะต้องมี
การลงลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล (รายงาน) และผู้อนุมัติรับรอง คือผู้อ านยวการกลุ่มงาน เพ่ือรับรองความถุฏ
ต้องครบถ้วน  สมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ 
ก่อนส่งต่อให้กับผู้ที่ท าหน้าที่น าข้อมูลขึ้นเผยเผยแพร่บนเวปไซด์ต่อไป 

 การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ โรงพยาบาลดอยเต่า  

 แบบฟอร์มการขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าข้ึนเพื่อผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล 
จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล  เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์เป้นรุปแบบเดียวกัน และจะต้องมีการลงราย
มือชื่อของผู้ให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ผู้อุมัติรับรอง คือผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า เพ่ือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วน  สมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ 
ก่อนส่งต่อให้กับผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลดอยต่า จังหวัดเชียงใหม่  

ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………………….. 
วัน เดือน ปี  :   ...................................................................................... 
หัวข้อ :................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล  
.............................................................................................................................................................................. 
ขอเผยแพร่ข้อมูลทาง:  
web site  โรงพยาบาลดอยเต่า 
   face book  
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
Link  ภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
      ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้รบัผดิชอบการน าขึน้ข้อมูลเผยแพร ่
 
 
    ( นางสาวศรุตาทวีพร     มงคล)                                    (นายวิชาญ  ค าใหญ่ ) 
  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ                            ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  วันที่  .....เดือน ........พ.ศ.......                                      วันที่  .....เดือน ........พ.ศ....... 

ผู้อนุมัติ 
 
 

(นายธนิต    บรรสพผล ) 
ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการรพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวการโรงพยาบาลดอยเต่า 
วันที่  .....เดือน ........พ.ศ....... 

 

 



ค าอธิบายแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า  

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลดอยเต่า เป็นผู้จัดท า 
วัน/เดือน/ปี วันเดือนปี ที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้ท่ีจ าน าขึ้นเผยแพร่โดยหี้ใจความส าคัญท่ีมาจากเนื้อหามีความ

ยาวไม่เกิน  2 บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และ

สะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับรูปลักษณะรุ)แบบข้อมูลแต่
ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบlink  ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) ระบุลงรายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

งาน  /หัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลดอยเต่า 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ระบุลายมือชื่อผู้ท าการ update  ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้า

งาน / หัวหน้ากลุ่มงาน  ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลดอยเต่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์โรงพยาบาลดอยเต่า  

ล าดับ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1  31 ตุลาคม  2563  
2 30 พฤศจิกายน 2563  
3 31ธันวาคม 2563  
4 31 มกราคม 2564  
5 28 กุมภาพันธ์ 2564  
6 31 มีนาคม 2564  
7 30 เมษายน 2564  
8 31 พฤษภาคม 2564  
9 30 มิถุนายน 2564  

10 31 กรกฎาคม 2564  
11 31 สิงหาคม 2564  
12 30 กันยายน 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


