
ประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ  
เรื่อง  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน     
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และต้องด าเนินการตามมาตรฐาน เว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  นั้น 
 โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานของโรงพยาบาลท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้  
 ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer : CIO) อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (email address)  
 ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law , Regulatory,Compliance) 
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน  
 ๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูป info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ใน การน าข้อมูล    
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี)  
 ๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
 ๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ
ก าหนดตามมาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 
๒.o) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
 ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ โดยแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
พร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ 
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

๑.๗ คู่มือ… 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY-8GjjdjcAhUS148KHVYEDwoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw2Yhti8X-M5EP9sq8TPJhaH&ust=1533633806369871


-2- 
 ๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ 
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควร
ระบุเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อ
ราชการ(ถ้ามี)  
 ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ 
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)  
 ๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 ๒. ขั้นตอนเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ด าเนินการ ดังนี้  
 ๒.๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีหน้าที่บริหาร จัดการ
เว็บไซต์โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเว็บไซต์อ่ืนๆที่ฝากไว้กับ Server ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลท่าชนะ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี          
ตามประกาศแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลท่าชนะ 
ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖3 ผ่านทางช่องทางได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิคส์ และช่องทาง สื่อสารอื่น โดยระบ ุชื่อ ต าแหน่ง และข้อมูลติดต่อกลับอย่างชัดเจน  
  ๒.๑.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาต 
ให้น าข้อมูลขึ้น เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และมอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 ๒.๑.๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มอบหมายให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์(Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ 
ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารนั้นขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่       
ของ ข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภทนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล 
ข่าวสารนั้น  
 
 
 
 

๒.๑.๔  เจ้าหน้าที่… 



-3- 
               ๒.๑.๔  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ 
ข้อมูล (น าออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์(องค์การมหาชน)และตาม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่ คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด ความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  
 ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ 
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด หน้าจอ
แตกต่าง รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet  
 ๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานจะต้องค านึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่ าของ บราวเซอร์
ที่รองรับการแสดงผลหรือการท างานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readers/ 
Viewer หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่แสดง
เอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน  
 ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล(Encryption) เพ่ือเพ่ิม 
ความปลอดภัย การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)  
 ๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) ตามข้อก าหนดใน 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง 
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาทางธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และผู้ใช้ HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ระหว่าง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่บริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware เพ่ือป้องกันการ บุกรุกโจมตี
(Firewall)  
 ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความ เหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบที่จะน ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องเผยแพร่ให้ ระบุแหล่งที่มา
ข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูล ที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ ที่มีนามสกุล pdf .xls .doc.docx.jpg psn .zip .rar ขนาด
ไฟล์ (Size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 

๓. ขั้นตอน… 
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 ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใหด้ าเนินการดังนี้  
 ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ๓.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา 
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูล วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติ 
อย่างน้อย ดังนี้  
 ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขึ้นน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่ม
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ  หน่วยงานใน
ราชการโรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแนบท้ายประกาศ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณ ีเร่งด่วนให้อนุญาตทางวาจาได้  
 ๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)     
ซึ่งได้รับสิทธิ์(Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารนั้นขึ้น เว็บไซต์
ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และแจ้งประสานกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  
 ๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยัง 
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น พร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม 
แบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต  

 ๔. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 ๔.๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 
อย่างน้อย ๒ คน เพ่ือท างานทดแทนกันได้  
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นไปของข้อมูลทุกรายการ ที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์  
               ๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล ข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
 ๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่ จะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  
 ๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ รักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)  

 

 

ทั้งนี้ ให.้.. 
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 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานน าประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส าหรับหน่วยงานใน
โรงพยาบาลท่าชนะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

  (นายกฤษนันท์  เหล่ายัง) 
 นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
 

 

       

 


