
 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลท�าชนะ 

              เรื่อง  แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต$ของโรงพยาบาลท�าชนะ พ.ศ. 2561   
................................. 

 ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดให�หน�วยงานของรัฐต�อจัด
ให�มีข�อมูลข�าวสารของทางราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� และต�องดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซด$ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพ่ือให�บริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน สามารถ
เข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมีความถูกต�อง ชัดเจน ครบถ�วน เปLนปMจจุบัน นั้น 
          ดังนั้น โรงพยาบาลท�าชนะ จึงกําหนดแนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเพ่ือให�หน�วยงานมีการ
เปPดเผยข�อมูลของหน�วยงานอย�างตรงไปตรงมา มีความถูกต�อง ชัดเจนครบถ�วน และเปLนปMจจุบัน ประชาชน
สามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงานตามนโยบายท่ีประกาศ
ไว� จึงได�กําหนดแนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซด$ของโรงพยาบาลท�าชนะ มีดังนี้ 
 1. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ข�อมูลหน�วยงาน ประกอบด�วย 
  1) ประวัติความเปLนมา 
  2) วิสัยทัศน$ 
  3) พันธกิจ 
  4) โครงสร�างหน�วยงาน 
  5) ทําเนียบผู�บริการ 
  6) ข�อมูลผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
  7) อํานาจหน�าท่ี 
  8) ยุทธศาสตร$ 
  9) แผนปฏิบัติราชการ 
         10) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ�ายประจําปU 
         11) คํารับรอง 
        12)  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
        13) รายละเอียดช�องทางการติดต�อสื่อสาร 
        14) หมายเลขโทรศัพท$ โทรสาร 
                  15) แผนท่ีตั้งหน�วยงาน 
                  16) ไปรษณีย$อิเล็กทรอนิกส$ (e-mail address) 
 2. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเก่ียวข�องกับหน�วยงาน โดยแสดงท่ีมาของ
ข�อมูลอย�างชัดเจน 
 3. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�คลังความรู� เช�น ข�าวสารความรู�สุขภาพในรูปแบบ InFo Grahpic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข�อมูลสถิติต�าง ๆ โดยอ�างอิงถึงแหล�งท่ีมา และวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชน$ใน
การนําข�อมูลไปใช�ต�อ (ถ�ามี) 
 4. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�รายชื่อเว็บไซด$หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง (Web Link) เช�น หน�วยงานในสังกัด 
หน�วยงานสังกัดเดียวกัน หน�วยงานภายนอก หรือเว็บไซด$อ่ืน ๆ ท่ีน�าสนใจ 

5. ให�หน�วยงาน… 
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5. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูตามพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 และข�อมูลข�าสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของ
ราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต$หน�วยงานภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส$
(องค$การมหาชน) 

6. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�คู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน�วยงานตามภารกิจของหน�วยงาน 
โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน พร�อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต�ละข้ันตอน โดยจัดทํา
เปLนคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน�วยงาน” และให�สามารถดาวน$โหลดคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน�วยงาน 

7. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�คู�มือสําหรับประชาชน ข�อมูลการบริการตามภารกิจของหน�วยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการให�บริการต�าง ๆ แก�ประชาชน พร�อมอธิบายข้ันตอนบริการอย�างชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลา
ในแต�ละข้ันตอนของการให�บริการนั้น ๆ โดยจัดทําเปLนรูปแบบ “คู�มือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวน$โหลด
เอกสาร คู�มือ ตลอดจนแบบฟอร$มให�ดาว$นโหลดไปใช�งาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช�งานติดต�อราชการ 

8 ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ$ ข�าวสารท่ัวไป ภาพข�าวกิจกรรม เรื่องแจ�งเตือน 
รวมถึงข�าวประกาศของหน�วยงาน เช�น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจ�าง และอ่ืน ๆ ตามความจําเปLน
และเหมาะสม 

9. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ระบบงานให�บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Service) เปLนระบบงาน
ตามภารกิจหน�วยงานท่ีจัดทําเปLนระบบงานคอมพิวเตอร$ให�บริการผ�านหน�าเวfบไซต$  หรือ Mobile Application 
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (interactive) (ถ�ามี) 
 10. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�แสดงสถิติการเข�าใช�บริการเว็บไซต$ แสดงระดับความพึงพอใจ และมี
ระบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต�อเว็บไซต$ของหน�วยงาน 

ข้ันตอนการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซด� งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน�าท่ีบริหารจัดการ
เว็บไซต$ ของโรงพยาบาลท�าชนะให�ผู�ท่ีได�รับมอบหมายดําเนินการดังนี้ 

1.หน�วยงานเจ�าของข�อมูล ท่ีประสงค$จะนําส�งข�อมูลข�าวสารเผยแพร�หน�าเว็บไซด$ ให�กรอกแบบฟอร$มการ
ขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซด$จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�ครบถ�วน พร�อมข�อมูลท่ีประสงค$จะเผยแพร� 

2. การนําข�อมูลข้ึนเผยแพร�ในเว็บไซด$ของหน�วยงาน มอบหมายให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู�ดูแลเว็บไซด$ มีหน�าท่ีตรวจสอบความเปLนปMจจุบันของข�อมูล ให�ความครบถ�วนตามาตรฐานเว็บไซด$

หน�วยงานของรัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส$ 
(องค$การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และ
ข�อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการกําหนด ท้ังนี้ ต�องเปLนตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร$ พ.ศ. 2560 อย�างเคร�งครัด เพ่ือปjองกันไม�ให�เกิดความเสียหายและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 

4. การออกแบบเว็บไซด$ โดยต�องคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ$ท่ีมีความหลากหลาย ควรออกแบบเว็บ
ไซด$ให�รอบรับขนาดหน�าจอขออุปกรณ$ทุกชนิด ต้ังแต�คอมพิวเตอร$ขนาดหน�าจอแตกต�างกัน รวมถึง Smart 
Device เช�น Smart Phone Tablet 

5. การเข�าถึงเว็บไซด$ของประชาชน หน�วยงานต�องคํานึงถึงเวอร$ชันข้ันตํ่าของบราว$เซอร$ท่ีรองรับการ
แสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณ$ของโปรแกรมท่ีใช�ในการดูแลเอกสารบนเว็บไซด$ เช�น PDF Readers/Viewers 
หรือ Open Source อ่ืน ๆ เปLนต�น ซ่ึงหน�วยงานควรแจ�งไว�ในส�วนล�างของเว็บไซด$  หรือหน�าเพจท่ีแสดงเอกสาร
อ่ืน ๆ ของหน�วยงาน 

6. การบริหารจัดการเว็บไซด$... 
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6. การบริหารจัดการเว็บไซด$ หน�วยงานควรมีการเข�ารหัสข�อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 

เช�น การใช�รหัสผ�านเข�าสู�ระบบจัดการเว็บไซด$ของหน�วยงาน 
7. การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซด$ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเตอร$เน็ต 

(Cyber Security) ให�ปฏิบัติพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติว�าด�วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ “มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซด$ 
(Website Security Standard) ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) อาทิ
การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช� HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช�วยรักษา
ความสมบูรณ$ถูกต�องของข�อมูลผู�ใช�และเก็บข�อมูลไว�เปLนความลับระหว�างคอมพิวเตอร$ของผู�ใช�กับเว็บไซด$ท่ีมี
บริการรับข�อมูล การใช� Software หรือ Hardware ปjองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 

8. การจัดเก็บรักษาข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร$ (Log File) ตามข�อกําหนดตามพระราชบัญญัติว�าด�วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร$ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑ$การเก็บรักษาข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร$ของผู�ให�บริการ พ.ศ. 2550 

9. ข�อมูลข�าวสารต�องใช�คําอธิบาย คําบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต�อง และมีความเหมาะสม ข�อความ 
และรูปภาพประกอบท่ีนํามาใช�จะต�องไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปLนต�องนํามาเผยแพร�ให�ระบุแหล�งท่ีมาข�อมูล
อ�างอิงรูปแบบไฟล$ข�อมุลท่ีอนุญาต ได�แก� ไฟล$ท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jps .png .zip .rar ขนาด
ไฟล$ (size) ไม�ควรเกินไฟล$ละ 4 MB และต�องไม�ขัดพระราชบัญญัติว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร$ 
พ.ศ. 2560 

ข้ันตอนการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน ให�ดําเนินการ ดังนี้ 
1.หัวหน�าหน�วยงาน แต�งต้ัง หรือมอบหมายกลุ�ม/ฝ�าย หรือคณะทํางานหรือเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานบริหาร

จัดการเว็บไซต$ของหน�วยงาน 
 2. การนําเข�าข�อมูลข�าวสาร ต�องเปLนข�อมูลปMจจุบัน ถูกต�องและครบถ�วน ระบุแหล�งท่ีมาหรือเจ�าของ
ข�อมูล ช�วงวันท่ีของข�อมูลข�าวสาร วันท่ีเผยแพร� ประเภท (นามสกุล) ไฟล$ ขนาดไฟล$โดยมีลําดับการปฏิบัติอย�าง
น�อยดังนี้ 
  1) เจ�าหน�าท่ีเสนอข�อมูลข�าวสารท่ีประสงค$จะนําข้ึนเผยแพร�บนเว็บไซต$ ให�หัวหน�างานท่ี
รับผิดชอบดูแลเว็บไซด$พิจารณาอนุญาตก�อน ตามแบบฟอร$มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซด$ของหน�วยงาน ตาม
แบบแนบท�ายประกาศท่ีเปLนลายลักษณ$อักษร กรณีเร�งด�วนอนุโลมให�อนุญาตทางวาจาได� 
  2) กรณีอนุญาต หรือไม�อนุญาต ให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ�งกลับพร�อมชี้แจ�งเจ�าของข�อมูล
ข�าวสารชี้แจงเหตุผล เช�น เอกสารไม�ตรง ไม�ถูกต�อง 
 กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอย�างต�อเนื่อง 

  1.กําหนดเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีผู�ดูแลบริหารจัดการเว็บไซด$ (Web Master) อย�างน�อย 2 คน เพ่ือ
ทํางานทดแทนกันได� 

2. เจ�าหน�าท่ี Web Master มีหน�าท่ีตรวจสอบความเปLนปMจจุบันของข�อมูลทุกรายการท่ีเผยแพร�ลงบนเว็บ
ไซด$ หากพบว�าครบระยะเวลาการเผยแพร�ให�นํารายการนั้นลงจากเว็บไซต$ 

3. เจ�าหน�าท่ี Web Master มีหน�าท่ีตรวจสอบความครบถ�วนของรายการท่ีเผยแพร�ลงบนเว็บไซด$ หาก
พบว�าครบระยะเวลาการเผยแพร�ให�นํารายการนั้นลงจากเว็บไซต$ 

4. เจ�าหน�าท่ี Web Master มีหน�าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร$ พ.ศ. 2560 อย�างเคร�งครัด เพ่ือปjองกันไม�ให�เกิดความเสียหาย และลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย
แก�ทางราชการ 

5. ให�หน�วยงาน... 
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5. ให�หน�วยงานส�งเสริมความรู� ทักษะ การบริหารจัดการเว็บไซด$ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ ให�แก�เจ�าหน�าท่ีอย�างต�อเนื่อง  
      

            ท้ังนี้ ให
หน�วยงานนําประกาศประกาศโรงพยาบาลท�าชนะ เรื่อง  แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อ
สาธารณะผ�านเว็บไซต$ของโรงพยาบาลท�าชนะ พ.ศ. 2561 ข้ึนเผยแพร�บนเว็บไซต$ของหน�วยงาน และถือปฏิบัติ
โดยเคร�งครัด 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   27    ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

                           (นายกฤษนันท$  เหล�ายัง) 
                                                    นายแพทย$ชํานาญการ ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะ 

         ผู�อํานวยการโรงพยาบาลท�าชนะ 
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.......................................เจ�าหน�าท่ี 

.......................................พิมพ$/ทาน 

ร�าง ……………………………. 

พิมพ� ………………………… 

ทาน ………………………… 

 



 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลท�าชนะ 

              เรื่อง  แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต$ของโรงพยาบาลท�าชนะ พ.ศ. 2561   
................................. 

 ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดให�หน�วยงานของรัฐต�อจัด
ให�มีข�อมูลข�าวสารของทางราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� และต�องดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซด$ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพ่ือให�บริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน สามารถ
เข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมีความถูกต�อง ชัดเจน ครบถ�วน เปLนปMจจุบัน นั้น 
          ดังนั้น โรงพยาบาลท�าชนะ จึงกําหนดแนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเพ่ือให�หน�วยงานมีการ
เปPดเผยข�อมูลของหน�วยงานอย�างตรงไปตรงมา มีความถูกต�อง ชัดเจนครบถ�วน และเปLนปMจจุบัน ประชาชน
สามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงานตามนโยบายท่ีประกาศ
ไว� จึงได�กําหนดแนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซด$ของโรงพยาบาลท�าชนะ มีดังนี้ 
 1. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ข�อมูลหน�วยงาน ประกอบด�วย 
  1) ประวัติความเปLนมา 
  2) วิสัยทัศน$ 
  3) พันธกิจ 
  4) โครงสร�างหน�วยงาน 
  5) ทําเนียบผู�บริการ 
  6) ข�อมูลผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
  7) อํานาจหน�าท่ี 
  8) ยุทธศาสตร$ 
  9) แผนปฏิบัติราชการ 
         10) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ�ายประจําปU 
         11) คํารับรอง 
        12)  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
        13) รายละเอียดช�องทางการติดต�อสื่อสาร 
        14) หมายเลขโทรศัพท$ โทรสาร 
                  15) แผนท่ีตั้งหน�วยงาน 
                  16) ไปรษณีย$อิเล็กทรอนิกส$ (e-mail address) 
 2. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเก่ียวข�องกับหน�วยงาน โดยแสดงท่ีมาของ
ข�อมูลอย�างชัดเจน 
 3. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�คลังความรู� เช�น ข�าวสารความรู�สุขภาพในรูปแบบ InFo Grahpic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข�อมูลสถิติต�าง ๆ โดยอ�างอิงถึงแหล�งท่ีมา และวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชน$ใน
การนําข�อมูลไปใช�ต�อ (ถ�ามี) 
 4. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�รายชื่อเว็บไซด$หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง (Web Link) เช�น หน�วยงานในสังกัด 
หน�วยงานสังกัดเดียวกัน หน�วยงานภายนอก หรือเว็บไซด$อ่ืน ๆ ท่ีน�าสนใจ 

5. ให�หน�วยงาน… 
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5. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูตามพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 และข�อมูลข�าสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของ
ราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต$หน�วยงานภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส$
(องค$การมหาชน) 

6. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�คู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน�วยงานตามภารกิจของหน�วยงาน 
โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน พร�อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต�ละข้ันตอน โดยจัดทํา
เปLนคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน�วยงาน” และให�สามารถดาวน$โหลดคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน�วยงาน 

7. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�คู�มือสําหรับประชาชน ข�อมูลการบริการตามภารกิจของหน�วยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการให�บริการต�าง ๆ แก�ประชาชน พร�อมอธิบายข้ันตอนบริการอย�างชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลา
ในแต�ละข้ันตอนของการให�บริการนั้น ๆ โดยจัดทําเปLนรูปแบบ “คู�มือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวน$โหลด
เอกสาร คู�มือ ตลอดจนแบบฟอร$มให�ดาว$นโหลดไปใช�งาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช�งานติดต�อราชการ 

8 ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ$ ข�าวสารท่ัวไป ภาพข�าวกิจกรรม เรื่องแจ�งเตือน 
รวมถึงข�าวประกาศของหน�วยงาน เช�น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจ�าง และอ่ืน ๆ ตามความจําเปLน
และเหมาะสม 

9. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�ระบบงานให�บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Service) เปLนระบบงาน
ตามภารกิจหน�วยงานท่ีจัดทําเปLนระบบงานคอมพิวเตอร$ให�บริการผ�านหน�าเวfบไซต$  หรือ Mobile Application 
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (interactive) (ถ�ามี) 
 10. ให�หน�วยงานในสังกัดเผยแพร�แสดงสถิติการเข�าใช�บริการเว็บไซต$ แสดงระดับความพึงพอใจ และมี
ระบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต�อเว็บไซต$ของหน�วยงาน 

ข้ันตอนการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซด� งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน�าท่ีบริหารจัดการ
เว็บไซต$ ของโรงพยาบาลท�าชนะให�ผู�ท่ีได�รับมอบหมายดําเนินการดังนี้ 

1.หน�วยงานเจ�าของข�อมูล ท่ีประสงค$จะนําส�งข�อมูลข�าวสารเผยแพร�หน�าเว็บไซด$ ให�กรอกแบบฟอร$มการ
ขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซด$จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�ครบถ�วน พร�อมข�อมูลท่ีประสงค$จะเผยแพร� 

2. การนําข�อมูลข้ึนเผยแพร�ในเว็บไซด$ของหน�วยงาน มอบหมายให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู�ดูแลเว็บไซด$ มีหน�าท่ีตรวจสอบความเปLนปMจจุบันของข�อมูล ให�ความครบถ�วนตามาตรฐานเว็บไซด$

หน�วยงานของรัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส$ 
(องค$การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และ
ข�อมูลข�าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการกําหนด ท้ังนี้ ต�องเปLนตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร$ พ.ศ. 2560 อย�างเคร�งครัด เพ่ือปjองกันไม�ให�เกิดความเสียหายและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 

4. การออกแบบเว็บไซด$ โดยต�องคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ$ท่ีมีความหลากหลาย ควรออกแบบเว็บ
ไซด$ให�รอบรับขนาดหน�าจอขออุปกรณ$ทุกชนิด ต้ังแต�คอมพิวเตอร$ขนาดหน�าจอแตกต�างกัน รวมถึง Smart 
Device เช�น Smart Phone Tablet 

5. การเข�าถึงเว็บไซด$ของประชาชน หน�วยงานต�องคํานึงถึงเวอร$ชันข้ันตํ่าของบราว$เซอร$ท่ีรองรับการ
แสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณ$ของโปรแกรมท่ีใช�ในการดูแลเอกสารบนเว็บไซด$ เช�น PDF Readers/Viewers 
หรือ Open Source อ่ืน ๆ เปLนต�น ซ่ึงหน�วยงานควรแจ�งไว�ในส�วนล�างของเว็บไซด$  หรือหน�าเพจท่ีแสดงเอกสาร
อ่ืน ๆ ของหน�วยงาน 

6. การบริหารจัดการเว็บไซด$... 
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6. การบริหารจัดการเว็บไซด$ หน�วยงานควรมีการเข�ารหัสข�อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 

เช�น การใช�รหัสผ�านเข�าสู�ระบบจัดการเว็บไซด$ของหน�วยงาน 
7. การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซด$ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเตอร$เน็ต 

(Cyber Security) ให�ปฏิบัติพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติว�าด�วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ “มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซด$ 
(Website Security Standard) ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) อาทิ
การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช� HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช�วยรักษา
ความสมบูรณ$ถูกต�องของข�อมูลผู�ใช�และเก็บข�อมูลไว�เปLนความลับระหว�างคอมพิวเตอร$ของผู�ใช�กับเว็บไซด$ท่ีมี
บริการรับข�อมูล การใช� Software หรือ Hardware ปjองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 

8. การจัดเก็บรักษาข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร$ (Log File) ตามข�อกําหนดตามพระราชบัญญัติว�าด�วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร$ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑ$การเก็บรักษาข�อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร$ของผู�ให�บริการ พ.ศ. 2550 

9. ข�อมูลข�าวสารต�องใช�คําอธิบาย คําบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต�อง และมีความเหมาะสม ข�อความ 
และรูปภาพประกอบท่ีนํามาใช�จะต�องไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปLนต�องนํามาเผยแพร�ให�ระบุแหล�งท่ีมาข�อมูล
อ�างอิงรูปแบบไฟล$ข�อมุลท่ีอนุญาต ได�แก� ไฟล$ท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jps .png .zip .rar ขนาด
ไฟล$ (size) ไม�ควรเกินไฟล$ละ 4 MB และต�องไม�ขัดพระราชบัญญัติว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร$ 
พ.ศ. 2560 

ข้ันตอนการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน ให�ดําเนินการ ดังนี้ 
1.หัวหน�าหน�วยงาน แต�งต้ัง หรือมอบหมายกลุ�ม/ฝ�าย หรือคณะทํางานหรือเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานบริหาร

จัดการเว็บไซต$ของหน�วยงาน 
 2. การนําเข�าข�อมูลข�าวสาร ต�องเปLนข�อมูลปMจจุบัน ถูกต�องและครบถ�วน ระบุแหล�งท่ีมาหรือเจ�าของ
ข�อมูล ช�วงวันท่ีของข�อมูลข�าวสาร วันท่ีเผยแพร� ประเภท (นามสกุล) ไฟล$ ขนาดไฟล$โดยมีลําดับการปฏิบัติอย�าง
น�อยดังนี้ 
  1) เจ�าหน�าท่ีเสนอข�อมูลข�าวสารท่ีประสงค$จะนําข้ึนเผยแพร�บนเว็บไซต$ ให�หัวหน�างานท่ี
รับผิดชอบดูแลเว็บไซด$พิจารณาอนุญาตก�อน ตามแบบฟอร$มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซด$ของหน�วยงาน ตาม
แบบแนบท�ายประกาศท่ีเปLนลายลักษณ$อักษร กรณีเร�งด�วนอนุโลมให�อนุญาตทางวาจาได� 
  2) กรณีอนุญาต หรือไม�อนุญาต ให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ�งกลับพร�อมชี้แจ�งเจ�าของข�อมูล
ข�าวสารชี้แจงเหตุผล เช�น เอกสารไม�ตรง ไม�ถูกต�อง 
 กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอย�างต�อเนื่อง 

  1.กําหนดเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีผู�ดูแลบริหารจัดการเว็บไซด$ (Web Master) อย�างน�อย 2 คน เพ่ือ
ทํางานทดแทนกันได� 

2. เจ�าหน�าท่ี Web Master มีหน�าท่ีตรวจสอบความเปLนปMจจุบันของข�อมูลทุกรายการท่ีเผยแพร�ลงบนเว็บ
ไซด$ หากพบว�าครบระยะเวลาการเผยแพร�ให�นํารายการนั้นลงจากเว็บไซต$ 

3. เจ�าหน�าท่ี Web Master มีหน�าท่ีตรวจสอบความครบถ�วนของรายการท่ีเผยแพร�ลงบนเว็บไซด$ หาก
พบว�าครบระยะเวลาการเผยแพร�ให�นํารายการนั้นลงจากเว็บไซต$ 

4. เจ�าหน�าท่ี Web Master มีหน�าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร$ พ.ศ. 2560 อย�างเคร�งครัด เพ่ือปjองกันไม�ให�เกิดความเสียหาย และลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย
แก�ทางราชการ 

5. ให�หน�วยงาน... 
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5. ให�หน�วยงานส�งเสริมความรู� ทักษะ การบริหารจัดการเว็บไซด$ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ ให�แก�เจ�าหน�าท่ีอย�างต�อเนื่อง  
      

            ท้ังนี้ ให
หน�วยงานนําประกาศประกาศโรงพยาบาลท�าชนะ เรื่อง  แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อ
สาธารณะผ�านเว็บไซต$ของโรงพยาบาลท�าชนะ พ.ศ. 2561 ข้ึนเผยแพร�บนเว็บไซต$ของหน�วยงาน และถือปฏิบัติ
โดยเคร�งครัด 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   27    ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

                           (นายกฤษนันท$  เหล�ายัง) 
                                                    นายแพทย$ชํานาญการ ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะ 

         ผู�อํานวยการโรงพยาบาลท�าชนะ 
 
 
                                                    
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาคู�ฉบับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

สําเนาคู�ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.......................................หัวหน�ากลุ�ม/ฝ�าย 

.......................................เจ�าหน�าท่ี 

.......................................พิมพ$/ทาน 

ร�าง ……………………………. 

พิมพ� ………………………… 

ทาน ………………………… 

 


