
      
 

 
ค ำสั่งโรงพยำบำลควนเนียง 

ที่ 50/2565 
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561 

 
ตำมที่โรงพยำบำลควนเนียง ได้จัดท ำประกำศโรงพยำบำลควนเนียง เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนที่จะน ำข้อมูล ข่ำวสำร ผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร หรือข่ำวสำรอ่ืนๆเผยแพร่สู่สำธำรณะ ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ก่อน
เผยแพร่ให้สำธำรณะรับทรำบนั้น 

โรงพยำบำลควนเนียง ขอให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมประกำศท่ีแนบมำด้วยนี้ และถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดต่อไป 

 
 

สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2565 
 

 
 

(นำยพิสิฐ  ยงยุทธ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนเนียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกำศโรงพยำบำลควนเนียง 
เร่ือง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561 

______________________________ 
 

 ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ  
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์
ภำครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันนั้น  
 โรงพยำบำลควนเนียง จึงก ำหนดแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
(www.knhospital.go.th/) ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้  

1.ข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหำรหน่วยงำน ประกอบด้วย ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย และหมำยเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบำยผู้บริหำร 
1.3 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
1.4 หน้ำที่และอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน ตำมกฎหมำยจัดตั้งหรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
1.6 ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้ำนสุขภำพ สถำนกำรณ์โรค 

จ ำนวนผู้รับบริกำร ข่ำวสำรทั่วไป ภำพข่ำวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่ำวประกำศของหน่วยงำน เช่น 
ประกำศรับสมัครงำน 

1.7 ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

1.8 ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น ที่บุคคลภำยนอกแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม MOPH 
3. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก ำหนดจริยธรรมเจ้ำหน้ำที่รัฐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกรำฟิกคณะกรรมกำรจริยธรรม ประจ ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
7. ยุทธศำสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
9. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

http://www.knhospital.go.th/


10. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของหน่วยงำน 
11. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน และผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณประจ ำปีของ

หน่วยงำน ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 
12. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรร้องเรียน เรื่องกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
13. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำน 
15. คู่มือขั้นตอนกำรให้บริกำร 
16. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 
17. รำยงำนกำรร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย 

18.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีที่ผ่ำนมำ(ปีงบประมำณ 
2565) 

18.2 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
18.3 ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี ตำมรอบ

ระยะเวลำที่ก ำหนดในกรอบแนวทำง 
18.4 ประกำศส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบ

บุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ ใจ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  

18.5 แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมำณ พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 

2. คลังควำมรู้ (Knowledge) เช่น KM ของหน่วยงำน ข่ำวสำรควำมรู้สุขภำพในรูปแบบ Info 
Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำงๆ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำและวัน เวลำก ำกับ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ำมี) 

3. รำยชื่อเว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงำนในสังกัด หน่วยงำนสังกัดเดียวกัน 
หน่วยงำนภำยนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 

4. แสดงสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ แสดงระดับควำมพึงพอใจ และมีแบบประเมินควำมพึงพอใจที่
มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 กำรน ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำร ต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน 
2.2 หน่วยงำน หรือ เจ้ำหน้ำที่ ที่จะน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ประสงค์จ ำน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 

หน่วยงำน ให้จัดท ำบันทึกข้อควำม แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลควนเนียง 
พร้อมรำยละเอียดที่จะน ำเผยแพร่ไปยังกลุ่มงำนประกันสุขภำพฯ ซึ่งรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เพ่ือพิจำรณำก่อน
เสมอ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนเนียง หรือ รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนเนียงเป็นผู้อนุมัติ
รับรอง กรณีเร่งด่วน อนุโลมให้ประสำนงำนอนุญำตทำงวำจำได้  

2.3 กรณีอนุมติ หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพฯ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (Web master)  
ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซต์
ในหมวดที่ถูกต้อง และประสำนแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น 

2.4 กรณีไม่อนุมัติ หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพฯ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประสำนแจ้งกลับไปยัง 



เจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น พร้อมชี้แจงสำเหตุที่มำสำมำรถน ำข้อมูลข่ำวสำรนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนได ้
3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ 

3.1 โรงพยำบำลควนเนียง ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (Web - 
Master) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ จ ำนวน 3 คน เพื่อท ำงำนทดแทนกันได้ตำมล ำดับ ดังนี้ 

ล ำดับที่ 1  น.ส.ลัดดำวรรณ นวลสงค์  
    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ล ำดับที่ 2  น.ส.สิรินำถ เรืองนุ่น  
    ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ล ำดับที่ 3 นำงเพ็ญศริิ คืนประคอง 
    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
   
โดยเจ้ำหน้ำที่ล ำดับที่ 2 และ 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ล ำดับที่ 1 ไปรำชกำร หรือ ลำ 
3.2 เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรำยกำรที่เผยแพร่บน 

เว็บไซต์หน่วยงำน หำกพบว่ำครบระยะเวลำเผยแพร่ให้น ำรำยกำรนั้นลงจำกเว็บไซต์ 
3.3 เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม

มำตรฐำนเว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ตำมมำตรำ 
7 มำตรำ 9 และข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนด 

3.4 เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำสที่จะเกิดควำม
เสียหำยแก่รำชกำร 

3.5 ส่งเสริมกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ กำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัย 
สำรสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรฝึกอบรม (Training) กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge Management) 

3.6 ให้หัวหน้ำงำนประกันสุขภำพ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน แก่ผู้อ ำนวยกำร 
โรงพยำบำลควนเนียง ทุกไตรมำส ภำยในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

ทั้งนี้ ให้น ำประกำศโรงพยำบำลควนเนียง เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พ.ศ.2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนและให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

      ประกำศ ณ วันที่ 14 ธนัวำคม 2565 
 

 
 

(นำยพิสิฐ  ยงยุทธ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนเนียง 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง 

ตามประกาศโรงพยาบาลควนเนียง  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
ชื่อหน่วยงำน : งำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี : 14 ธันวำคม 2565 
หัวข้อ : แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561   
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
ประกำศ โรงพยำบำลควนเนียง  
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561   
............................................................................................................................. ................................................ 
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                   
 
 
                 (นำงสำวลัดดำวรรณ  นวลสงค์)                                (นำยพิสิฐ  ยงยุทธ์) 
       ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนเนียง 
             วันที่ 14 เดือน ธนัวำคม พ.ศ.2565                   วันที่ 14 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2565                   
 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

 
                                                  (นำงสำวสิรินำถ  เรืองนุ่น) 

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 14 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2565      

             
 



 


