
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ดังต่อไปนี้ 

1. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1.1  ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของ   

 หน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน    
 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ   
 รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ง  
 ของหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-mail address) 

1.2  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่าง  
 ชัดเจน 

1.3  คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย  
 ข้อมูลสถิติต่างๆโดยอ้างอิงแหล่งที่มา และวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ในการขอน า  
 ข้อมูลไปใช้ต่อ 

1.4  รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัดเดียวกัน  
 หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ  

1.5  ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง 
 ราชการ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูล 
 ข่าวสารของทางราชการก าหนดตามมาตร 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ภาครัฐของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

1.6  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน  
 การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการ  
 ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน”  
 และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานของหน่วยงาน 



1.7  ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ 
 ประชาชน พร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน 

1.8  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือนรวมถึงข่าวประกา 
 ของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินงานดังนี้ 
2.1  หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือคณะท างาน หรือเจ้าหน้าที่  

 ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.2  การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา  

 ของข้อมูล วันที่เผยแพร่ โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 
2.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์ม
การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีเร่งด่วนอนุโลมให้
แจ้งทางวาจาได ้

2.2.2 กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่มอบหมายผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รับ
สิทธิ์เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานงานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

2.2.3 กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไป
ยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ไฟล์อนุญาต ไม่เก่ียวข้องกับภารกิจหน่วยงาน เป็นต้น 

3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3.1  หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลเว็บไซต์อย่างน้อย 2 คน เพื่อ  

 ท างานทดแทนกันได ้
3.2  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่ 

 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บ 
 ไซต์ 

3.3  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 

3.4  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและ 
 ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 



3.5  ให้หน่วยงานส่งเสริมความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคง 
 ปลอดภัยสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน  
 เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ให้หน่วยงานน าประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  23  ธันวาคม 2564 

 

 
 

   (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และเว็บเพจ (facebook)  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลหน่วยงาน  ประกอบด้วย  ประวัติความเป็นมา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน  
ท าเนียบผู้บริหาร  ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  อ านาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ  แผนการ  โครงการ  เป็นต้น 

๒. กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
๓. คลังความรู้  เช่น  ข่าวสารความรู้สุขภาพ  โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา 
๔. รายชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
๕. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๖. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ  โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดท าเป็น

รูปแบบ  “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วย”  และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

๗. คู่มือส าหรับประชาชน 
๘. ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวสารทั่วไป  ภาพข่าวกิจกรรม  เรื่องแจ้งเตือน  รวมถึงข่าวประกาศของ

หน่วยงาน  เช่น  ประกาศรับสมัครงาน  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคาค่า
รักษาพยาบาลของหน่วยงาน 
ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์  (e-Service)  เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดท าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในบริการผ่านหน้าเว็บไซต์  หรือ  Mobile  application  ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ (website) และเว็บเพจ (facebook) ของ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
  

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงานหลัก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล  ๑.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ตามบทบาทหน้าท่ี และประเภทข้อมูล 

 

 ๓๐ นาที 

คณะกรรมการกลั่นกรอง  
ตรวจสอบ  และอนุมัติการ
เผยแพร่ข้อมลู 

 ๒.หน่วยงานส่งข้อมลูที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลูผา่น
เว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   

 ๑ วัน  

   

   

  ๓.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ค าแนะน าในการเลือกสื่อ  และช่องทาง
การสื่อสาร  (๑๘๐ นาที) 

คณะท างาน ผลิตสื่อ  เลือก
ช่องทาง  ชนิดการสื่อสาร 
และเผยแพร่ข้อมลู 

 ๔. web master น าเข้าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ในหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง (๓๐ นาที) 

 ๕. น าเข้าข้อมลูข่าวสารลงหมวดหมู่ต่าง ๆ  

 ตามระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละ
กิจกรรม 

๖. น าข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไซต์  หรือเว็บเพจ  เมื่อครบก าหนด
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้หรือเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเสร็จ 

คณะกรรมการ  ก ากับ  
ติดตามและประเมินผล 

 ๗. ประสานและแจ้งกลับไปยังเจา้ของข้อมูลหากมีการปรับปรุง
หรือเปลีย่นแปลง  รวมถึงกรณีการเกิดข้อสงสัย  หรือข้อร้องเรยีน
ต่าง ๆ  (๓๐ นาที) 

  ๘. จัดท าสถิติการเข้าใช้บริการ  และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
เว็บไซต์และเว็บเพจ  (ทุก ๖ เดือน) 
๙. รายงานผลใหผู้้บริหารหน่วยงาน และประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองทราบ (ทุก ๖ เดือน) 

ไม่ผา่นการพิจารณา ผ่านการพิจารณา 

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข 

กลั่นกรอง  ตรวจสอบ  
และอนุมัติการเผยแพร่
ข้อมูล  รวมทั้งก าหนด
ช่วงเวลาในการเผยแพร่   

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
เผยแพร ่

ส่งมอบข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์

ตรวจสอบติดตาม ความเคลื่อนไหว
และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง  



 การก ากับติดตาม การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 

ให้เป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์และเว็บเพจ  โรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล ได้แก่ 

๑. มีการตรวจสอบ  โดยติดตามความเคลื่อนไหว  และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้อง  
หากพบว่าไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขปรับปรุงโดยประสานกับ  Web  Master  
ผู้น าเข้าข้อมูลทันที 

๒. ประสานและแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  รวมถึงกรณีการเกิดข้อ
สงสัย  หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ  

๓. จัดท าสถิติการเข้าใช้บริการ  รวมถึงจัดท าระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์และเว็บเพจ  
แล้วรายงานผลประเมินความพึงพอใจหรือผลกระทบต่าง ๆ ต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ 
และผู้บริหารหน่วยงานทุก  ๖  เดือน 

 
 

 


