
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวทาง และวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสตูล 

Satun Hospital 



กรอบแนวทาง และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสตูล 

1. ลักษณะ/ประเภทของข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ลักษณะ/ประเภท ของข้อมูลที่น ำขึ้นเผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัด
โรงพยำบำลสตูลนั้น เนื้อหำต้องเป็นไปตำม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Standard)”            
ที่ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหำชน) ก ำหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
1. ข้อมูลหน่วยงำน (General Information)  ประวัติควำมเป็นมำ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำที่ 
 ภำรกิจ และหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน 
 ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร 
 แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 ค ำรับรอง รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ประกอบด้วย 

หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร ไปรษณีย์ (email 
address) และแผนที่ตั้งของหน่วยงำน เป็นต้น 

2. กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำน กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฏีกำ กฎกระทรวง 
ประกำศกระทรวง ระเบียบ มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มำของข้อมูลที่
น ำมำเผยแพร่ 

3. คลังควำมรู้ (Knowledge) ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำงๆ ข้อมูล 
GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีกำรอ้ำงอิงถึง
แหล่งที่มำ (Reference) และวัน เวลำ ก ำกับ เพ่ือประโยชน์
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อ 

4. รำยชื่อเว็บไซต์หน่วยงำน (Web link)  หน่วยงำนในสังกัด 
 หน่วยงำนภำยนอก 
 เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 

5. ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชดกำร พ.ศ.
2540 มำตรำ 7 มำตรำ 9 และข้อมูลข่ำวสำร อ่ืนที่
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนดตำม
มำตรำ 9(8) และมำตรฐำนเว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐของ
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 



 

  

2.1 การจัดเตรียมข้อมูลก่อนน าขึ้นเผยแพร่ 

 หัวหน้ำหน่วยงำน แต่งตั้งหรือมอบหมำยกลุ่ม/ฝ่ำย หรือคณะท ำงำนหรือเจ้ำหน้ำที่  
ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 กลุ่มงำน คณะท ำงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ 

            

 

หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
6. คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน พร้อมอธิบำย

ขั้นตอนปฏิบัติงำนนั้นๆ โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน” และสำมำรถ
ดำวน์โหลดคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนได้  

7. คู่มือส ำหรับประชำชน (Service Information) แสดงข้อมูลกำรบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน ขั้นตอน
กำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ประชำชน พร้อมอธิบำยขั้นตอน
กำรบริกำรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลำในแต่ละ
ขั้นตอนของกำรให้บริกำรนั้นๆ โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ 
“คู่มือส ำหรับประชำชน” และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์มเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร 

8. ข่ำวประชำสัมพันธ์  ข่ำวประชำสัมพันธ์ทั่วไป 
 ข่ำวสำรและประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับ

สมัครงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรฝึกอบรม เป็นต้น 
 ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงำน 

9. ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

เป็นระบบงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ที่จัดท ำเป็น
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ หรื อ 
Mobile Application ในลักษณะสื่อสำรสองทำง 

10. สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ แสดงสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ แสดงระดับควำมพึง
พอใจ และมีระบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 

2. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 



 2.2 การน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 เจ้ำหน้ำที่เสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ประสงค์จะน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนที่

รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจำรณำอนุญำต ด้วยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัด
โรงพยำบำลสตูล ตำมแนบท้ำยประกำศโรงพยำบำลสตูล เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2562 ในกรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญำตทำงวำจำได้ 

 กรณีอนุญำต ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสำนแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น 

 กรณีไม่อนุญำต ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประสำนแจ้ง
กลับไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล 

2.3 ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 กลุ่ม/ฝ่ำย หรือคณะท ำงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

3.1 หน่วยงำนในสังกัดโรงพยำบำลสตูล ต้องก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลบริหำรจัดกำร
เว็บไซต์ (อย่ำงน้อย จ ำนวน 2 คน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนแทนกันได้) 

3.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่ำวสำร
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หำกพบว่ำครบระยะเวลำเผยแพร่ให้น ำรำยกำรนั้นลงจำกเว็บไซต์ 

3.3 เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยกำรข้อมูล
ข่ำวสำรตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐ และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร          
พ.ศ.2540 

3.4 เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

3.5 ให้หน่วยงำนในสังกัดโรงพยำบำลสตูลเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ 
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 

3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 




