
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง  แนวทางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

............................................ 
 

  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) มุงเนนการปองกันการทุจรติในการบรหิารราชการแผนดินผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต และปองกันการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ทุก
ระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบ
ราชการนั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 จึงไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานในโรงพยาบาล เวียง
แกน ดังนี้ 
  1.ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้  
      1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
   - ประวัติความเปนมา  
   - วิสัยทัศน พันธกิจ  
   - โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี  
   - ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ  
   - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป  
   - คํารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
   - แสดงรายละเอียดชองทางท่ีผูใชบริการสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานได
ประกอบดวย ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท แผนท่ีตั้งหนวยงาน ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address)  
    1.2 ขาวประสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารประชาสัมพันธ ขาวสาร และประกาศ
ของหนวยงาน 
    1.3 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory and 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูลท่ีชัดเจน 
    1.4 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมุลการบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน พรอมคําอธิบายข้ันตามบริการ โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน  
   1.5 คลังความรู (Knowledge and Statistic) เชน ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ขอมูล
สถิติตางๆ เปนตน 
   1.6 ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามภารกิจของหนวยงาน (ถามี) 
        /2. วิธีการ และข้ันตอน 



  2. วิธีการ และข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานใน
โรงพยาบาลเวียงแกน ใหดําเนินการดังนี้ 
      2.1 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมีความหลาย
หลาย ความออกแบบเว็บไซตใหรอบรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด 
     2.2 การถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชันข้ันต่ําของเบราวเซอรท่ี
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต 
     2.3 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานความมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพ่ือ
เพ่ิมความปลอมภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password) 
   2.4 หนวยงานตองใหผูดูแลระบบเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 
    2.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจาการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารหรือทาง
ออนไลน หนวยงานควรพิจารณา พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 และ มาตรฐานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard) 
   2.6 หนวยงานตองปรับปรุงขอมูลตางๆ บนเว็บไซตของหนวยงานใหมีความถูกตองและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
  3. ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุก
ปงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 25๖2 
 

 
 

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งโรงพยาบาลเวียงแกน 
ท่ี 64 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน  
ประจําปงบประมาณ 2563 

------------------------------------ 
  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) มุงเนนการปองกันการทุจรติในการบรหิารราชการแผนดินผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต และปองกันการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ทุก
ระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบ
ราชการนั้น 
  แตงตั้งคณะกรรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน ดังรายนาม
ตอไปนี้ 
  1. นางเบญจวรรณ บุดดี  นักจัดการงานท่ัวไป ประธานกรรมการ  
  2. น.ส.วรัตยา  แกวจินดา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ  

3. นายทินกร  อินเทพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการ  
4. น.ส.กัณหชรี  สมศักดิ์  เจาพนักงานพัสดุ   กรรมการ  
5. นายกิตติภพ  ยาวิเลิง  นักวิชาการคอมพิวเตอร   กรรมการและเลขานุการ  

 
โดยมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 
  1. ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน ดังนี้  
  1.1 ขอมูลหนวยงาน ( General Information) 
   - ประวัติความเปนมา 
   - วิสัยทัศน พันธกิจ 
   - โครงสรางหนวยงาน ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี  
   - ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ  
   - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป  
   - คํารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
   - แสดงรายละเอียดชองทางท่ีผูใชบริการสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานได 
ประกอบดวย ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท แผนท่ีตั้งหนวยงาน ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) 
  1.2 ขาวประชาสัมพันธ ( Public Relation) ขาวสารประชาสัมพันธ ขาวสารและประกาศ
ของหนวยงาน 
 



  1.3 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory and 
Compliance) โดยแสดงท่ีมีของขอมูลท่ีชัดเจน 
  1.4 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน พรอมคําอธิบายข้ันตอนบริการ โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน 
  1.5 คลังความรู ( Knowledge and Statistic) เชน ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ขอมูล
สถิติตางๆ เปนตน 
  1.6 ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Service) เปนระบบใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามภารกิจของหนวยงาน (ถามี) 
  2. วิธีการและข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงานใน
โรงพยาบาลเวียงแกน ใหดําเนินการดังนี้ 
  2.1 การออกแบบเว็บไซด หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซดใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด 
  2.2 การเขาถึงเว็บไซดของประชาชน หนวยงานตองคํานึงเวอรชั่นข้ันต่ํา ของเบราวเซอรท่ี
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใชในการดูเอกสารบนเว็บไซด 
  2.3 การบริหารจัดการเว็บไซด หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล ( Encryption) เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซดของหนวยงาน (Username/Password) 
  2.4 หนวยงานตองใหผูดูแลระบบเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550 
  2.5  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือทาง
ออนไลนหนวยงานควรพิจารณา พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซด (Website Security Standard) 
  2.6 หนวยงานตองปรับปรุงขอมูลตางๆ บนเว็บไซดของหนวยงานใหมีความถูกตองและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
  3. ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุก
ปงบประมาณในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2   
        
 
 
   
       (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 

        ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  
 
 


