
 
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 

 
  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ของภาครัฐ (Government website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จึงได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง   
ดังต่อไปนี้ 

 1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ดังนี้  
     1.1 ข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (General information) ประกอบด้วย 

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร  (Chief information Office : 
CIO) อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำ
รับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email address  

     1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (Law, 
Regulatory, Comliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

     1.3 คลังความรู้  (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือประโยชน์ในการ
นำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

     1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Web link)  เช่น หน่วยงานในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชฉวาง หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  

     1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กำหนดตามมาตรา 9 (8)   และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard 
Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน  

      1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทำ
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน  
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     1.7 คู่มือสำหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)  

     1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง  

     1.9 ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)  

     1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจ ที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ฉวาง ให้ดำเนินการดังนี้  

     2.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะทำงาน
หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

  ๒.1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ตามประกาศนี้ ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chawanghospital@hotmail.com และช่องทางสื่อสารอ่ืน โดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง 
หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 
             ๒.1.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการอนุมัติ/
อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 

 ๒.1.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการ ขำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ประเภท (นามสกุล) 
ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

 2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล (นำออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของสำนั กงานรัฐบาล อิ เล็ กทรอนิ กส์  (องค์ การมหาชน ) และตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรฐาน 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่
คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

     ๒.2 การออกเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ควรออกแบบ
เว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอและอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันรวมถึง Smart  
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Device เช่น Smart Phone Tablet  
      2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ำของบราวเซอร์ที่
รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDD 
Readers/Viewers หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือ หน้า
เพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน 
      2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู้ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 
      2 .5 การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log File) ตามข้อกำหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2560 
      2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ยสำหรับ เว็บ ไซต์  (Website Security Standard)” ประกาศโดยสำนั กงาน พัฒ นาธุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่าง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูลการใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี 
(Firewall) 
      2.7 ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มา
ข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนาสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg .png .zip .rar 
ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
  3. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ให้ดำเนินการดังนี้ 
      3.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง แต่งตั้งมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือ 
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      3.2 การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลำดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  
        3.2.1 เจ้าหน้าที่ เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานในราชการบริหาร ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้  

  3.2.2 กรณีอนุญาต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ webmaster ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำ
ข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  
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  3.2.3 กรณีไม่อนุญาต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ของข้อมูลข่าวสาร นัดพร้อมชี้แจงเหตุผลเช่นไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 
        4. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  

  4.1 กลุ่มงานต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web 
Master) อย่างน้อย 2 คน เพื่อทำงานทดแทนกันได้ 

  4.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 

  4.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0)  ของ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  

  4.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

  4.5 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์      
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม 
(Training) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

 ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ประกาศนี้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 

                                                             ทราบ/อนุญาต 

 
 

                                                                    (นายกรีฑา  ต่อสุวรรณ) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง                      
                                    
 

 
 
   


