
 
ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ ่

เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้             และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐ 
(Government website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

โรงพยาบาลคลองใหญ่ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ดังต่อไปนี้ 
1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ดังนี้  
1.1 ข้อมูลของโรงพยาบาลคลองใหญ่    (General information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน  ท าเนียบผู้บริหาร  (Chief information Office : CIO) อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงานงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ email address  

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคลองใหญ่ (Law, Regulatory, Comliance) โดย
แสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3 คลังความรู้  (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดีย บทความ 
ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

1.4 รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   (Web link)  เช่น    หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาล
คลองใหญ่  หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ  

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา 9 (8)   
และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน  

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ 
ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

 
  



1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือนรวมถึงข่าวประกาศ
ของโรงพยาบาลคลองใหญ่    เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.9 ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานท่ีจัดท าเป็น
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะส่ือสารสองทาง (Interactive) 
(ถ้ามี)  

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่     

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ให้ด าเนินการดังนี้  
2.1 โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้แต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหาร

จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี ้
๒.1.1 ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล     คือนางสาวสมรักษ์  วิจิตรสมบัติ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
          ๒.1.2  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล คือ นางสาวสมรักษ์  วิจิตรสมบัติ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

๒.1.2 ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ คือ นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 
          ๒.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วง
วันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  
 ๒.2.1 เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลอง
ใหญ่ พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการบริหาร ส่วนกลาง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทาง
วาจาได้  

๒.2.2 กรณีอนุญาต   มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ webmaster ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ 
Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  

๒.2.3 กรณีไม่อนุญาต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีประสานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าหน้าท่ีของข้อมูลข่าวสาร นัดพร้อมช้ีแจงเหตุผลเช่นไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต 

๓. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
๓.1 โรงพยาบาลคลองใหญ่ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ webmaster 

จ านวน 2 คน ดังนี้ 
3.1.1 นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3.1.2 นายกมัยเทพ สุขสะอาด ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓.2 เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของโรงพยาบาลคลองใหญ่  หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
๓.3 เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์

ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0)  ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่น
ท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  



 
 
๓.4 เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
๓.5 ให้โรงพยาบาลคลองใหญ่  ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training) และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

ท้ังนี้ ให้โรงพยาบาลคลองใหญ่ น าประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่  เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่  พ.ศ. 2562  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่  และถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด  

ประกาศ  ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

                                                                ศิรดา วงศ์วานวัฒนา 
                                                         (นางสาวศิรดา วงศ์วานวัฒนา) 
                                                นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
 
   


