
กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต 
โรงพยาบาลเวียงแกน 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ท่ีวาดวยเรื่องการกําหนดให  
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โรงพยาบาลเวียงแกนจึงได
กําหนดกรอบแนวทางในการเผยแพรขอมูลตอสารธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงแกน และหนวยงาน
ในสังกัด เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดสะดวก ซ่ึงเปนขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และ
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบทานการดําเนินงานของโรงพยาบาลเวียงแกนตามนโยบายท่ีประกาศไว ดังนี้ 
 
กรอบวิธีปฏิบัติ 
 1. หมวดหมูของขอมูล ใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0 ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลหนวยงาน  
  1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน  
  1.3 ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
  1.4 คลังความรู  
  1.6 ขอมูลจํานวนท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูได (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540) 
 2. หนวยงานเจาของเรื่องพิจารณาจําแนกหมวดหมู และลักษณะของขอมูลท่ีจะเผยแพร โดยแบงเปน
  2.1 ขอมูลท่ีจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารสูงสุดในหนวยงานกอน เชน แผนปฏิบัติ
การ การจัดซ้ือจัดจาง บันทึกขอความ ประกาศ หรือคําสั่งตางๆ 
  2.2 ขอมูลท่ีมีการอนุมัติและตรวจทางในชองทางอ่ืนๆ แลว เขน กิจกรรม โครงการ ฝกอบรม
รายงานประจําป 
  2.3 ขอมูลท่ัวไปท่ีตองการปรับปรุงใหทันสมัย เชน รายชื่อผูบริหาร บุคลากร หมายเลข
โทรศัพท โครงสรางบริการ 
 3. หลังจากไดรับการอนุมัติแลวใหเจาของเรื่องทําการประสานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดูแล
เว็บไซต ใน 2 กรณี 
  3.1 การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน ( http://wkhos.go.th) ใหเจาของ
เรื่องทําการประสานกับงานประชาสัมพันธ กองกลางเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
  3.3 การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตหนวยงานในสังกัดใหเจาของเรื่องทําการประสานกับผูดูแล
เว็บไซตของหนวยงานนั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
 4. งานประชาสัมพันธ กองกลางเปนหนวยงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไฟลเอกสารและ 
หมวดหมูหัวขอท่ีจะเผยแพร หากขอมูลถูกตองแลวใหดําเนินเผยแพรตามหมวดหมูหรือกท่ีกําหนด และหากมี
ขอแกไขใหประสานหนวยงานเจาของเรื่อง เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหถูกตองกอนเผยแพรตอไป 
 5. ใหหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูทบทวนขอมูลท่ี 2 ใหเปนปจจุบัน โดยมีกําหนดระยะเวลาการ
เผยแพรขอมูลตามความเหมาะสมของขอมูล หากมีขอมูลใดท่ีหมดเวลาการเผยแพร หรือมีขอมูลคลาดเคลื่อนท่ี
เจาของเรื่องตองการใหมีการสอบทานยอนหลังใหเจาของเรื่องเสนอขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาล 
 6. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และติดตามการเผยแพร
ขอมูลสูสาธารณะผานเว็บไซตใหเปนไปตามความเหมาะสม ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 



 7. เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงแกน และหนวยงานตางๆ 
ในสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเรียบรอย และบังเกิดผลดีตอการดําเนินงานดังกลาว จึงมอบหมายใหงาน
ประชาสัมพันธ กองกลาง ดําเนินงานติดตามจํานวนผูเชารวมใชงาน (เยี่ยมชมเว็บไซต) และความพ่ึงพอใจของ
ผูใชงาน ตลอดจนการดําเนินการตางๆ รายงานตอ คณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีเก่ียวของตอไป 
 อนึ่ง แนวทางการจําแนกวาขอมูลใดใหใชข้ันตอนการเผยแพรแบบใด ใหดําเนินการตามท่ีระบุไวใน
หัวขอการกําหนดข้ันตอนการเผยแพร ตามความในหมายเหตุทายฉบับนี้ 
 
หมายเหตุ 
 ขอ 1 หนวยงานเจาของเรื่อง หมายถึง หนวยงานท่ีประสงคจะเผยแพรขอมูลขาวสาร และหรือไดรับ
มอบหมายใหเปนผูกํากับดูแลขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตองมีการเผยแพร ประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ ท่ี
ปรากฏใน “http://wkhos.go.th” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ 2 การกําหนดข้ันตอนการเผยแพรตามหัวขอเรื่องของขอมูลจําแนกได ดังนี้  
ท่ี หัวเรื่องขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร หนวยงานเจาของเรื่อง ผูตรวจสอบ วันตรวจสอบ 
1 ขอมูลหนวยงาน (General information) 

- ประวัติความเปนมา 
- วิสัยทัศน 
- พันธกิจ 
- โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี 
- ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ ราชการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจาย ประจําป 
- คํารับรอบ และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- ขอมูล แสดงรายละเอียด ชองทางท่ีผูใชบริการสามารถ
ติดตอสื่อสารกับหนวยงานใด 
 

 
ข้ันตอนท่ี 2.3 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.3 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.3 
 

 
งานประชาสัมพันธ 
งานประชาสัมพันธ 
งานประชาสัมพันธ 
งานประชาสัมพันธ 
งานยุทธศาสตร 
งานยุทธศาสตร 
งานยุทธศาสตร 
งานประชาสัมพันธ 

งานขอมูลสารสนเทศ 1 ต.ค. และ 
1 เม.ย. 

 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับ หนวยงาน  
 
- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ 
- มาตรฐาน คูมือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของโดยแสดงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาเผยแพร 
 

 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 
 

 
 
กลุมงานบริหารฯ 
 
งานยุทธศาสตรและกลุม
งานบริหารฯ 

กลุมงานบริหารฯ 
 

1 ต.ค. และ  
1 เม.ย. 
 

 
 
 
 



ท่ี หัวเรื่องขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร หนวยงานเจาของเรื่อง ผูตรวจสอบ วันตรวจสอบ 
3 ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับสูง (Chief information Officer :CIO) 
- รายละเอียดเก่ียวกับ CIO ประกอบดวย ชื่อ – นานสกุล 
และตําแหนง 
- ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 
โทรสาร ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Address) 
- การบริหารงานดานเทคโนโลยี สารสนเทศ เชน 
ยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
วิสัยทัศน, นโยบายตางๆ, ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ CIO 
เปนตน 
 

 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 

งานขอมูลสารสนเทศ งานขอมูลสารสนเทศ 1 ต.ค. และ  
1 เม.ย. 

 

4 คลังความรู (Knowledge and Statistic) 
 
- บทความ 
- รายงานประจําป 
- วารสารวิชาการ 
- สถิติ 

 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 

 
 
หนวยงานเจาของเรื่อง 
งานยุทธศาสตร 
กลุมการพยาบาล 
งานยุทธศาสตร 

 
 
หนวยงานเจาของเรื่อง 
งานยุทธศาสตร 
กลุมการพยาบาล 
งานยุทธศาสตร 

1 ต.ค. และ  
1 เม.ย. 
 

 
 
 
 
 



ท่ี หัวเรื่องขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร หนวยงานเจาของเรื่อง ผูตรวจสอบ วันตรวจสอบ 
5 ขอมูลจํานวนท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

 
- นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ รายจาย 
- ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรับสมัครงาน 
- ขาว ประกาศท่ัวไป 

 
 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.2 
ข้ันตอนท่ี 2.1 
 

 
 
งานยุทธศาสตร 
งานพัสดุ 
งานพัสดุ 
งานทรัพยากรบคุคล 
หนวยงานเจาของเรื่อง 

 
 

งานยุทธศาสตร 
งานพัสดุ 
งานพัสดุ 
งานทรัพยากรบคุคล 
หนวยงานเจาของเรื่อง 

1 ต.ค. และ 1 
เม.ย. 

 

 
 ขอ 3 คณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีเก่ียว หมายถึง คณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ี โรงพยาบาลเวียงแกนแตงตั้งข้ึนใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการ
กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลเวียงแกน ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนความโปรงใสในการดําเนินงานอาทิ คณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลเวียงแกน คณะกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 


