


ประกาศโรงพยาบาลรองกวาง  

เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สําหรับโรงพยาบาลรองกวาง 

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

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 

(Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

โรงพยาบาลรองกวาง จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซต

ของหนวยงาน สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง ดังตอไปนี้ 

1.ใหโรงพยาบาลรองกวางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้

1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา 

วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด

ชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิคส 

(email address) 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, 

Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 

1 .3  คลั งความรู  ( Knowledge)  เชน  ข าวสารความรู สุ ขภาพในรูปแบบ 

Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ 

เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี) 

1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web Link) เชน หนวยงานในสังกัด

หนวยงานสังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

1.5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website 

Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
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   1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดย

แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน

นั้น ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

   1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจ

ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน 

ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้น ๆ โดยจัดรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และ

สามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Form) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ติดตอราชการ (ถามี) 

   1.8 ขาวสารประชาสัมพันธ (Public Relation) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม 

เรื่องแจงเตือนรวมไปถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการ

จัดซ้ือจัดจาง 

   1.9 ระบบงานใหบรกิารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e – Service) เปนระบบงานตาม

ภารกิจหนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ใน

ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถามี) 

   1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ

ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 

  2. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลรองกวาง ให

ดําเนินการดังนี้ 

   2.1 ศูนยขอมูลขาวสาร มีหนาท่ีบริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลรองกวาง  

    2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแนบฟอรมการ

ขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวาง เรื่อง แนวทางการ

เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 ผานทางชองทาง ไดแก หนังสือราชการ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และชองทางสื่อสารอ่ืน ๆ โดยระบุ ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับ

อยางชัดเจน 

    2.1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือผูไดรับมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติ/

อนุญาตใหนําขอมูลข้ึนเผยแพรในเว็บไซต และมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดการ 

    2.1.3 ศูนยขอมูลขาวสาร มอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web 

Master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสาร

ข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร 

ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
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2.1.4 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาท่ีตรวจสอบความเปน

ปจจุบันของขอมูล (นําเอกสารเม่ือครบระยะเวลา) ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ท้ังนี้

ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

2.2 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมีความ

หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรขนาดหนาจอ

แตกตางกัน 

2.3 การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นข้ันต่ําของ

บราวเซอรท่ีรองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใชในการดูแลเอกสารบนเว็บไซต 

เชน PDF Reader / Viewer หรือ Open Source อ่ืน ๆ เปนตน ซ่ึงหนวยงานงานควรแจงไวในสวนลางของ

เว็บไซตหรือหนาเพจท่ีแสดงเอกสารนั้น ๆ ของหนวยงาน 

2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username และ 

Password) 

2.5 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี

ทางอินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2544 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และมาตรการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard) 

3. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้

3.1 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 

3.2 การนําขอมูลขาวสาร ชวงวันท่ีขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท (นามสกุล) 

ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติอยางนอยดังนี้ 

3.2.1 เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําข้ึนเว็บไซตใหหัวหนา

กลุมงานท่ีรับผิดชอบดูเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรเว็บไซตของหนวยงาน

โรงพยาบาลรองกวาง ตามแนบทายประกาศท่ีเปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได 

3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบ(Web 

Master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลผานเว็บไซต

ของโรงพยาบาลรองกวาง ตามแนบทายประกาศท่ีเปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทาง

วาจาได 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขอเผยแพรประกาศแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะเว็บไซตของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 สําหรับโรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       ประกาศแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะเว็บไซตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 สําหรับโรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
     ณัฐรชัต จันทะวงค             รุงกิจ  ปนใจ 

      (นายณัฐรัชต จันทะวงค)              (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
  ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร                       ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  27   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563     วันท่ี  27   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  27   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขอเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของหนวยงาน พ.ศ.2563 (ณ 30 กันยายน 2563)  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการดําเนินงานตามประกาศแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ
หนวยงาน พ.ศ.2563 (ณ 30 กันยายน 2563)  
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
 ณัฐรัชต  จันทะวงค           รุงกิจ  ปนใจ 

            (นายณัฐรัชต จันทะวงค)           (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
   ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร                  ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  27   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563      วันท่ี 27   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 27   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 




