
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒<£๖๔

ตามพระราชบ'ญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๔๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ 

ของรัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบํเน นั้น

โรงพยาบาลกุยบุร ีจึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้

๑. ให้หน่วยงานในโรงพยาบาลเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประว้ตความเป็นมา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
information Office ะ GO) อำนาจหน้าที ่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ 
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 

Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลังความรู ้(Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 

มีลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์ 

ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)

๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Web link) เข่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

(ร).๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ไห้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 

Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ ค1ูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน 

การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดย 

จัดทำเป็นงานของหน่วยงาน
๑.๗ คู่มือสำหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ 

หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี ้

ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับประชาชน” 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ 

ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 

รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง



พr

๑.๙ ระบบงานใา)(บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 

หน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์!หบริการผ่านหน้าเว็บไซต ์หรือ Mobile Application ในลักษณะ 

สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิตการเข้าใช้บริการเว็บไซต ์แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน 

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ให้ดำเนินการคังนี้ 
๒.๑ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย ์มีหน้าที่บริหาร 

จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกุยบุรี

๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามประกาศโรงพยาบาลกุยบุร ีเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 
ช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุซึ่อตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการตดต่อกลับอย่างชัดเจน

๒.๑.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี ดำเนินการอบุม้ต/อบุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
ในเว็บไซต ์และมอบหมายกลุ่มงานประกันสังคมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อการ 

จัดการ

๒.๑.๓ กลุ่มงานประกันสังคมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย ์

มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบ 
บริหารจัดการดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารข้ึนเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกด้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล 

ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประ๓ท(นามสกุล) ไฟส ์ขนาดไฟส์ และประสานแจ้งกลับไปยัง 
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น

๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ 

ข้อมูล (นำออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๓! มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อปัองกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที ่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๒ การออกแบบเว็บไซต ์หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ 
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ไห้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 

หน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เข่น Smart Phone, Tablet
๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่ําของบราวเซอร์ที่ 

รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบุรณ์ของโปรแกรมที่ใข่ในการดูเอกสารมนเว็มไซต ์เซ่น PDF 

Readers/Viewers หรือ open Source อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว็ในส่วนล่างของเว็บไซต ์หรือ 
หน้าเพจที่แสดงเอกสารนั้น ๆ ของหน่วยงาน

๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต ์หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพ่ืม 

ความปลอดภัย เซ่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์(Log File) ตามข้อกำหนดใน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิาเศอร ์พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดจิทัลเพอ 

เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซองผู้ใซันรืการ พ•ต- ^๕๐



๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมดีทาง 

อินเทอร์เข้ต (Cyber Security) ให้ปฎบตตามพระราชบัญญ้ตว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พระราชบัญญ้ตวำด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕ร) และ “มาตรการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต ์(Website Security Standard)” ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส ์(องคํการมหาชน) อาท ิการดีดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext 
Tranfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสม\jรณ์ถูกด้องของข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของ 
ผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ข้องกันการบุกรุกโจมดี (Firewall)

๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกด้อง และมีความเหมาะสม 
ช้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลขสิทธี ้หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร ่ให้ระบุ 

แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟส์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก ่ไฟส์ที่มีนามสๆล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jp§ 

.png .zip .rar ขนาดไฟส ์(size) ไม่ควรเกินไฟส์ละ ๔ MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญ้ดีว่าด้วยการกระทำ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดำเนินการดงนื้

๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที ่
ปฏีบัดีงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.๒ การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา 
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร ่ประเภท (นามสกุล) ไฟส ์ขนาดไฟส์โดยมีลำดับ 
การปฏิน้ตอย่างน้อย ด้งนื้

๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต ์ให้หัวหน้า 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร

๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web 

Master) ซึ่งได้รับสิทธึ ้(Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสาร 
ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู,ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น

๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยัง 
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมขึ้แจงเหตุผล เข่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม 

รูปแบบไฟส์ข้อมูลที่อนุญาต

๔. กลไกการตรวจสอบ กำกับดีดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ หน่วยงานต้องอำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบ้ดีหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการณ์นไซต ์(Web Master) 

อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทำงานทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้าหน้าที ่Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที ่

เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาเผยแพร่ให้นำรายการนั้นลงจากณ์นไ'ชต์

๔.๓ เจ้าหน้าที ่Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม 

มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาล 

อิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญ้ดีข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามมาตรา 

๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการกำหนด
๔.๔ เจ้าหน้าที ่Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ดีว่าด้วยการกระทำความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๔๖๐ อย่างเคร่งครัดเพอปัองกันไม่ไหเกิดความIล็ยหายนสะสด^®คว^หจ*^กด 

ความเสียหายแก่ทางราชการ



๔.๕: ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ 
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการนิกอบรม (Training) การ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฎน้ตงาน (Knowledge Management)
ทั้งน ให้นำประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พ.ศ. ๒๔๖๓ นี ้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุร ีและถีอปฏีบ้ตโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที ่๓๐ ตุลาคมคม ๒๔๖๓

(นายวทฮา โปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

__


