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กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต 

โรงพยาบาลแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 
--------------------------------------------- 

 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น  
  โรงพยาบาลแวงนอย จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย ดังตอไปนี้  
  1. ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้  
       1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน 
พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information 
Officer : CIO)  อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป 
คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 
แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address)  
       1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน Law, Regulatory,Compliance 
โดยแสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน 
       1.3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic      สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพื่อประโยชนในการนํา
ขอมูลไปใชตอ (ถาม)ี  
       1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัด
เดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอื่น ๆ ที่นาสนใจ 
       1.5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตา
มาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
       1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน ”  และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
       1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้   ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้น ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “ คูมือสําหรับประชาชน ” และสามารถ
ดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ (ถาม)ี  
        1.8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน 
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง 
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         1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (Interactive) (ถาม)ี 
        1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
  2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลแวงนอยและเว็บไซต
หนวยงานในสังกัด  ใหดําเนินการดังนี้  
        2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่บริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลแวงนอย และเว็บไซต
หนวยงานในสังกัด 
   2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน ในโรงพยาบาลแวงนอย ตามประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เรื่อง แนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2562 ผานชองทางไดแก หนังสือราชการ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส และชองทางสื่อสารอื่น โดยระบุชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน   
   2.1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย / หัวหนาหนวยงาน ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตให
นําขอมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซตโรงพยาบาลแวงนอย /หนวยงาน และมอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
   2.1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master)  ซึ่ง
ไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตใน
หมวดหมูที่ถูกตอง ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) 
ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลบัไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
   2.1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของ
ขอมูล (นําออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร   ของราชการกําหนด 
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และฉบับที่แกไข
เพิ่มเติม อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
        2.2 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มีความหลากหลาย 
ควรออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน 
รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone Tablet  
        2.3 การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นขั้นต่ําของบราวเซอรที่
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานที่สมบูรณของโปรแกรมที่ ใช ในการดู เอกสารบนเว็บไซต  เชน  PDF 
Reader/Viewers หรือ Open Source อื่น ๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซตหรือหนาเพจ ที่
แสดงเอกสารนั้น ๆ ของหนวยงาน  
        2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password)  
        2.5 การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนดใน
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550 
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       2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูโจมตีทาง
อินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ “ มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard) ” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure) ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใชกับ
เว็บไซตที่มีบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware  ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  
       2.7 ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตอง และมีความเหมาะสม 
ขอความ และรูปภาพประกอบท่ีนํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุแหลงที่มาขอมูล
อางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟลที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx  .jpg.png  .zip .rar ขนาด
ไฟล (Size)  ไมควรเกินไฟลละ 4 MB  และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
  3. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  ใหดําเนินการดังนี้ 
       3.1 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
       3.2 การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือ
เจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ป ระเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติ
อยางนอยดังนี ้
    3.2.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนากลุม
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลแวงนอย ตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได  
   3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) 
ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตใน
หมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น  
   3.2.3 กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ประสานแจงกลับไปยัง
เจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบ
ไฟลขอมูลที่อนุญาต 
  4. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
       4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) 
อยางนอย 2 คน เพื่อทํางานทดแทนกันได 
       4.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการที่
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
       4.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสาร ตาม
มาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

 
 
 

4.4 เจาหนาที่... 
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       4.4 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ 
       4.5 ใหหนวยงานสงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)  

  หมายเหตุ  คณะทํางานฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซตและเผยแพรขอมูลผาน 
เว็บไซตของโรงพยาบาลแวงนอย ที่แตงตั้งขึ้นใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เว็บไซตและ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลแวงนอย กํากับ ติดตามผล การดําเนินงาน ให เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตลอดจนความโปรงใสในการดําเนินงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค  
โรงพยาบาลแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561  
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพร 

 
ชื่อหนวยงาน :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ป  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวขอ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

Link ภายนอก :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

  
                   
                     ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                   ผูอนุมัติรับรอง 
 
               (..................................................)                   (...................................................) 
           ตําแหนง........................................                   ตําแหนง........................................(หัวหนา) 
           วันที่..........เดือน............................พ.ศ...........      วันที่............เดือน..............................พ.ศ........... 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(...................................................) 
ตําแหนง......................................    

 วันที่..........เดือน............................พ.ศ...........  
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      คําอธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในโรงพยาบาลแวงนอย  
 

หัวขอ คําอธิบาย 
หนวยงาน หนวยงานในโรงพยาบาลแวงนอย และหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาล

แวงนอย เปนผูจัดทําและเผยแพรขอมูล 
 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปที่ขอนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

หัวขอ กําหนดหัวขอที่จะนําขึ้นเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญที่มาจากเนื้อหา   
มีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายที่มีความกระชับใชภาษาที่เขาใจงายและ
สะกดคําใหถูกตองตามอักขระวีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบขอมูล        
แตละชนิด 
 

Link ภายนอก ใหระบุ Link ที่อางอิงหรือนํามาใชในการเผยแพร 
 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน) ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจาก          
หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
 

ผูอนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของ หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน ของหนวยงาน
โรงพยาบาลแวงนอย และหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย 
  

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผูทําการ Upload  ขอมูลที่ไดรับมอบหมายจาก 
หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน ของหนวยงานในโรงพยาบาลแวงนอย 
และหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย 
  

 
 
 
 
 
 


