
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /9                                  วันท่ี   2 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  โปรดลงนามประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ 

          หนวยงาน พ.ศ. 2561                                                                                                 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 8 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน 
  เพ่ือใหการดําเนินการดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน สําหรับ
หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน คือ จัดทําประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
ผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน      

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม และนําเอกสาร ฯ เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลนิคม
น้ําอูน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารท่ีแนบเรียนมาพรอมนี้ 
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          ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖6 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวก 
ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซตของหนวยงาน สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน 
พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
information Officer : CIO) อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address) 
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 
  ๑.๓ คลังความรู (Knowledge)เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ  โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชน
ในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี) 
  ๑.๔ รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web link)เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  
  ๑.๕ ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 
๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
  ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทํา
เปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 
 

 ๑.๗ คูมือ … 
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  ๑.๗ คู มือสําหรับประชาชน (Service Information)ขอมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี ้
ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และ
สามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms)เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
ในการติดตอราชการ (ถามี) 
  ๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations)ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน 
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง  
  ๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถามี) 
  ๑.๑๐  แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน  
 ๒. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ งานขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลนิคมน้ํา อูน มีหนา ท่ีบริหารจัดการเว็บไซต
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
   ๒.๑.๑ หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตามประกาศโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผานทางชองทาง 
ไดแก หนังสือราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ict-moph@health.moph.go.thและชองทางสื่อสารอ่ืน โดยระบุ
ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน  
   ๒.๑.๒ หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตใหนําขอมูลข้ึน
เผยแพรในเว็บไซตโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน และมอบหมายงานขอมูลขาวสารดําเนินการจัดการ 
   ๒.๑.๓ งานขอมูลขาวสาร มอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web Master) ซ่ึง
ไดรับสิทธิ์ (UsernameและPassword) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตใน
หมวดหมูท่ีถูกตอง ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท (นามสกุล) 
ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
   ๒.๑.๔ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบัน
ของขอมูล (นําออกเม่ือครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกําหนด ท้ังนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
  ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต  หน วยงานตองคํานึ งถึ งการแสดงผลบนอุปกรณ ท่ี มี 
ความหลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรท่ีมี 
ขนาดหนาจอแตกตางกัน รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone Tablet  
 
 

๒.๓ การ … 
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  ๒.๓ การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชันข้ันต่ําของบราวเซอร 
ท่ีรองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใช ในการดู เอกสารบนเว็บไซต  เชน  
PDF Readers/ Viewers หรือ Open Source อ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซต 
หรือหนาเพจท่ีแสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน 
  ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต  หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพ่ือ 
เพ่ิมความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password) 
  ๒.๕ การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนด 
ในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี 
ทางอินเทอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสพ.ศ ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard)” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure)ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของ 
ผูใชกับเว็บไซตท่ีมีบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  
  ๒.๗ ขอมูลข าวสารตองใช คําอธิบาย/คําบรรยายเนื้ อหาท่ี มีความถูกตอง และมี 
ความเหมาะสม ขอความ และรูปภาพประกอบท่ีนํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพร 
ใหระบุแหลงท่ีมาขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต ไดแก ไฟลท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx 
.jpg.png .zip .rar ขนาดไฟล (size) ไมควรเกินไฟลละ 4 MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
  ๓.๒ การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงท่ีมา
หรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับ 
การปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต  
ใหหัวหนากลุมงานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบทายประกาศท่ีเปน 
ลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได 
   ๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web 
Master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึน
เว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
   ๓.๒.๓ กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีประสานแจงกลับ 
ไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตอง
ตามรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต  
 

๔. กลไก … 
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 ๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
  ๔.๑ หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web 
Master) อยางนอย ๒ คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได 
  ๔.๒ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ 
ท่ีเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
  ๔.๓ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗
มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  
  ๔.๔ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ความเสียหายแกทางราชการ 
  ๔.๕ ใหหนวยงานสงเสริมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม (Training)  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

 ท้ังนี้ ใหหนวยงานนําประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

    ประกาศ ณ วันท่ี  2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
         

 

      
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
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