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ประกาศโรงพยาบาลระนอง 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563  

สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

……………………………………………………………………… 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินการตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

 โรงพยาบาลระนอง จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ
หนวยงาน สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ดังตอไปนี้ 

 1. ใหผูรับผิดชอบเว็บไซต โรงพยาบาลระนองเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของหนวยงาน ดังนี้ 

 1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน 
พันธกิจ  โครงสรา งหน วยงาน ทํา เนียบผูบริหาร ขอมูล ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง                
(Chief Information Officer: CIO) อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email 
Address)  

 1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับหนวยงาน (Law,Regulatory,Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 

 1.3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวันเวลากํากับ เพื่อประโยชนในการนําขอมูล
ไปใชตอ (ถามี) 

 1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัด
เดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 

 1.5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) 

 1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวโหลดคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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 1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลบริการตามภารกิจของหนวยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตาง แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และ
สามารถดาวโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Form) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในการติดตอราชการ (ถามี) 

 1.8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน 
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง  

 1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถามี) 

 1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน  

 2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง ใหดําเนินการดังนี้ 

 2.1 ใหหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน มีหนาที่บริหารจัดการเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 

 2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงานของโรงพยาบาล ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 ผานทางชองทางไดแก หนังสือราชการ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  และชองทางการสื่อสารอ่ืน โดยระบุชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยาง
ชัดเจน 

 2.1.2 รองผูอํานวยการฝายบริหารมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการอนุญาตใหนําขอมูลข้ึน
เผยแพรในเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง และมอบหมายใหหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน เพื่อจัดการ 

 2.1.3 หัวหนางาน/หัวหนากลุมงานเพื่อการจัดการมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web 
Master) ซึ่งไดรับสิทธิเขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตในหมวดหมูที่ถูกตอง 
ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสารวันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล 
และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 

 2.1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล 
(นํ าออกเมื่อครบระยะเวลา )  และความครบถ วนตามมาตรฐานเ ว็บไซตของหน วยงานภาครัฐ               
(Government Website Standard version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) และ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการกําหนด ทั้งนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ 

 2.2 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรที่มีขนาด
หนาจอแตกตางกัน รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone, Tablet  

3/2.3 การ..... 

2 



 2.3 การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชันขั้นต่ําของบราวเซอรที่
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานที่สมบูรณของโปรแกรมท่ีใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต เชน PDF 
Readers/ Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซตหรือ
หนาเพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน 

 2.4 การบริการจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password)  

 2.5 การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 

 2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2551 และ “มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard)” 
ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความ
ปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของ
ขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใชกับเว็บไซตที่มีบริการรับขอมูล การใช 
Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  

 2.7 ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตองและมีความเหมาะสม 
ขอความ รูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุแหลงที่มา
ขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต ไดแก ไฟลที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg .png .zip 
.rar ขนาดไฟล (Size) ไมควรเกินไฟลละ 4 MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  

 3. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้
 3.1 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 

 3.2 การนําขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือ
เจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการ
ปฏิบัติอยางนอยดังนี้ 

 3.2.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําขั้นเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนากลุม
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน ตาม
แนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได 

 3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web master) ซึ่ง
ไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นบนเว็บไซต
ในหมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารน้ัน 

 3.2.3 กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ประสานแจงกลับไปยังเจาของ
ขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบ
ไฟลขอมูลท่ีอนุญาต 
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 4. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

 4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) 
อยางนอย 2 คน เพื่อทํางานทดแทนกันได 

 4.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการที่
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต  

 4.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

 4.4 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ 

 4.5 ใหหนวยงานสงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง ทั้งการฝกอบรม (Training) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

 ทั้งนี้ ใหหนวยงานนําประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ
หนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุขขึ้น
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และถือปฏิบัติโดยเครงครดั  
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 21  ธันวาคม  2563 
หัวขอ: กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน รายละเอียดเนื้อหาในขอ 2) ขอ 2.1 
ถึงขอ 2.3 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มิสุด 

               นิติกร 

    21              ธันวาคม...           2563 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    21              ธันวาคม           2563 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    21              ธันวาคม              2563 


