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ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาล พ.ศ.2565 

……………………………………….………………… 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวกถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น 

          โรงพยาบาลเวียงแกน จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ
โรงพยาบาล ดังนี้ 

1. ลักษณะขอมูล ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาล 
ดังนี้ 

1.1  ขอมูลหนวยงาน (General lnformation) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน  
พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อํานาจหนาท่ียุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหนวยงาน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (Email address) 

1.2  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law Regulatory Compliance)  
โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 

1.3  คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการนํา
ขอมูลไปใชตอ (ถามี) 

1.4  รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัด 
เดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 

1.5  ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตาม
มาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ ( Government Website Standard Version 2.0) ของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

1.6  คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน 
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
 

1.7 คูมือ... 



1.7  คูมือสําหรับประชาชน (Service information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ 
หนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ คูมือสําหรับประชาชน และสามารถดาวน
โหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม ( Download Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอ
ราชการ (ถามี) 

1.8  ขาวประชาสัมพันธ (Public relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน 
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง  ผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.9  ระบบใหบริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงาน  
ท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 

     1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงสวนของการรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
2. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาล ใหดําเนินการดังนี้ 

2.1  งานขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอร มีหนาท่ีบริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาล 
เวียงแกน 

2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพร 
ขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงแกน ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ผานทางชองทางไดแก หนังสือราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และชองทาง
สื่อสารอ่ืน โดยระบุ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน 

2.1.2 หัวหนางานขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอร/ หรือผูรับผิดชอบตามคําสั่ง  
ดําเนินการ นําขอมูลข้ึนเผยแพรในเว็บไซตของโรงพยาบาล 

2.1.3 หัวหนางานขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอร มอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
(Web master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์เขาสูระบบ ( Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนํา
ขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ี
เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 

2.1.4 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web master) มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของ 
ขอมูล (นําออกเม่ือครบระยะเวลา) และความครบถวนตามาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ ( Government 
Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนด ท้ังนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 
อยางเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

2.2  การออกแบบเว็บไซต ตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมีความหลากหลาย ควร 
ออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจออุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดหนาจอแตกตางกัน รวมถึง 
Smart device เชน Smart phone Tablet 
 
 
 
 

2.3 การเขาถึง.... 



2.3  การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน ตองคํานึงถึงเวอรชั่นข้ันต่ําของบราวเซอรท่ีรอบรับการ 
แสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต เชน PDF Readers/Viewers หรือ 
Open source อ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซตหรือหนาเพจท่ีแสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน 

2.4  การบริหารจัดการเว็บไซต ควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย  
เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password) 

2.5  การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log file) ตามขอกําหนดใน 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550 

2.6  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง 
อินเตอรเน็ต ( Cyber security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และ มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สําหรับเว็บไซต (Website Security Standard) ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย ( CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 
ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใชกับเว็บไซตท่ีมี
การบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 

2.7  ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยาย เนื้อหาท่ีมีความถูกตอง และมีความเหมาะสม 
ขอความและรูปภาพประกอบท่ีนํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุแหลงท่ีมาขอมูล
อางอิงรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต ไดแก ไฟลท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg .png .zip .rar .ppt 
.pptx ขนาดไฟล (size) ไมควรเกินไฟลละ 4 MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2560 

3. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาล ใหดําเนินการดังนี้ 
3.1  หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาท่ี 

ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาล 
3.2  การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบบแหลงท่ีมา หรือ 

เจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติ
อยางนอย ดังนี้ 

 3.2.1 เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนากลุม  
งานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียง
แกน ตามแนบทายประกาศท่ีเปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได 

 3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ( Web master) ซ่ึง 
ไดรับสิทธิ์ ( Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตใน
หมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 

 3.2.3 กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีประสานแจงกลับไปยัง  
เจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบ
ไฟลขอมูลท่ีอนุญาต 
           4.  กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง  
       

4.1 งานขอมูล... 



    4.1 งานขอมูลขาวสารและคอมพิวเตอร ตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการ 
เว็บไซต (Web master) อยางนอย 2 คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได 

    4.2 เจาหนาท่ี Web master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการท่ี 
เผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาล หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 

    4.3 เจาหนาท่ี Web master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตาม 
มาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ ( Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนด และสรุปการกํากับติดตามตอ
ผูบริหาร 2 รอบ รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564 รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

    4.4 เจาหนาท่ี Web master มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงคัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ 

    4.5 ใหผูรับผิดชอบไดรับการสงเสริมเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การ 
รักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Cyber security) อยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม ( Training) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ใหนําประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต 
ของโรงพยาบาล ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงแกน และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
 
      (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
          ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 
 
 
 
 
 


