
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสันทราย 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 

ส าหรับโรงพยาบาลสันทราย 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บ
ไซด์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

  โรงพยาบาลสันทราย จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ 
หน่วยงาน ส าหรับโรงพยาบาลสันทรายและหน่วยงานในสังกัด โดยจะต้องด าเนินการดังนี ้

1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
1.1  ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสารหมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)  

1.2  กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อกับหน่วยงาน  (Law , Regulatory , 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3  คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาและวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ใน
การน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

1.4  รายช่ือเว็บไซด์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Web link) เช่น กลุ่มงาน/งานต่าง ๆ ใน 
โรงพยาบาล หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ท่ีสนใจ 

1.5  ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซด์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard 
Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
        1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
        1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนการบริการอย่างชัดเจนท้ังนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการบริการนั้น ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
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1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง

เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตาม

ภารกิจหน่วยงานท่ีจัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ หรือ Mobile Application                   
ในลักษณะส่ือสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซด์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซด์ (ถ้ามี) 

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

และสารสนเทศทางการแพทย์มีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย 
2.2 หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายหรือก าหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บ

ไซด์ของหน่วยงาน 
2.3 เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับสิทธิ์ เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน า 

ข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซด์ 
2.4 การน าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมา

หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับ
การปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้ 

       2.4.1 เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประสงค์จ าน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ ให้
ด าเนินการขออนุมัติเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย 

   2.4.2 หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการระบบเว็บ
ไซด์ (Web Master) โรงพยาบาลสันทราย อนุมัติสิทธิการเข้าใช้งาน (Username และ Password) เข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซด์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง 

3. กลไกลการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3.1 ก าหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการเว็บไซด์ (Web Master) อย่างน้อย 

2 คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 
3.2 เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการท่ี

เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซด์ 
3.3 เจ้าหน้าท่ี Web Master  มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0)                  
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

3.4 เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายแต่ทางราชการ 
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3.5  ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซด์ การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training)        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

 
 

   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                              ประกาศ ณ วันท่ี   15  มกราคม  พ.ศ.2562 

 
 
 
          (นายวรวุฒิ  โฆวัชรกุล) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน :                                                                                                              . 
วัน/เดือน/ปี :                                                                                                               . 
หัวข้อ :                                                                                                                      . 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  .                                                                                                                  . 
.                                                                                                                             . 
.                                                                                                                             . 
.                                                                                                                             . 
 
Link ภายนอก:                                                                                                            . 
หมายเหตุ:                                                                                                                  . 
 

 
 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                (………………………………………)                             (......................................) 
               ต าแหน่ง...............................                           ต าแหน่ง................................... 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(........................................................) 
 ต าแหน่ง....................................... 

 
 



ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสันทราย 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสันทรายเป็นผู้จัดท าและ

เผยแพร่ข้อมูล 
วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญท่ีมา

จากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับใช้ภาษาท่ี

เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับ
ลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบ ุLink ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้เผยแพร่ 
หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) ระบุลายมือช่ือหรือชื่อของผู้ท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากหัวหน้างาน/กลุ่มงาน 
ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลายมือช่ือหรือชื่อของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขั้นเผยแพร่ 
 (Web Master) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ upload ข้อมูลท่ีได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้างาน/กลุ่มงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสัน
ทราย 

 


