








ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
 

ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา  

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 
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5 นาที เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ประสงค ์
จะเผยแพร่

ข้อมูล 
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5 นาที คณะท างาน
บริหารจดัการ
เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล 

 
 

 
 

 
 

5 นาที เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ  

(Web 
Master) 
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ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ  

(Web 
Master) 

 
 
 
 

 
 

 
 

(1) เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์
จะเผยแพร่ข้อมลู 
 

เสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อขออนุญาตให้
เผยแพรผ่่านเว็บไซตโ์รงพยาบาล (2.2) ไม่อนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
(Web Master) ประสาน
แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมลู 

(2) คณะท างานบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

พิจารณา 

(2.1) อนุญาต 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ (Web Master) 
น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

(3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตลอดจนความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลและน าข้อมูล ลงจากเว็บไซตเ์มื่อ
ครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 



(1) ขอบเขต 
เริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เสนอข้อมูล

ข่าวสารที่คณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล  กรณีอนุญาตให้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ 
(Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล กรณี
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล พร้อมชี้แจงเหตุผล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล
ด าเนินการแก้ไข แล้วเสนอข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ต่อคณะท างานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ตามข้ันตอนแรกอีกครั้ง 

 
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารที่คณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล อนุญาตให้เผยแพร่ได้  

(2) คณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาล  พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเสนอ 

(2.1) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web 
Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล 

(2.2) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web 
Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล พร้อมชี้แจงเหตุผล 

(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็น 
ปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์ เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

 

ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร  

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
ประกอบดวย 
1. ประวัติความเปนมา 
2. วิสัยทัศน พันธกิจ 
3. โครงสรางหนวยงาน 
4. ท าเนียบผูบริหาร 
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง (Chief information Officer : CIO) 
6. อ านาจหนาที่ 
7. ยุทธศาสตร 
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจายประจ าป 
9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร 
      10.1 หมายเลขโทรศัพท 
      10.2 หมายเลขโทรสาร 
      10.3 แผนที่ตั้งหนวยงาน 
      10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส email 
address) 

ขั้นตอนการเผยแพร 
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซต
โรงพยาบาล เปนไป
ตามประกาศ
โรงพยาบาลเขาคิชฌ
กูฏ ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 เรื่อง  
แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล พ.ศ. 
2561 

ศูนย
คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาล
เขาคิชฌกูฏ 
 

คณะท างาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล
เขาคิชฌกูฏ 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

3 คลังความรู Knowledge) เชน ขาวสาร 
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมลูสถิติ 
ตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มา และวัน เวลา 
ก ากับเพ่ือประโยชนในการน าขอมูล 
ไปใชตอ (ถามี) 



ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร  

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน 
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ 
เว็บไซตอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 

   

5 ขอมลูขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูล 
ขาวสารของราชการก าหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอน 
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน 
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเปน 
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคมูือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

7 คูมือส าหรับประชาชน (Service 
Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให
บริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย 
ขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ 
ระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการใหบริการ 
นั้นๆ โดยจัดท าเปนรูปแบบ “คูมือส าหรับ 
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก 
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 



ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร  

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

8 ขาวประชาสัมพันธ Public Relations) 
ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง 
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง 
ผลการจัดซื้อจัดจาง 

   

9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ 
หนวยงานที่จัดท าเปนระบบงานคอมพิวเตอร 
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต 
แสดงระดับความพึงพอใจ และมี 
ระบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ 
เว็บไซตของหนวยงาน 

 




