
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลปาย 
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลปาย 
---------------------------------------------------------- 

 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย
ก าหนดให้หน่วยงาน    มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้   

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลปาย ดังนี้ 

๑. ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้ 
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General information) 
 - ประวัติความเป็นมา 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 - โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
 - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
 - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 - แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ 

ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail Address) 

 
๑.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน 

เช่นประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครงาน ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
๑.๓ เว็บลิงก์ (Web Link) เช่น หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด 

หรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่าสนใจ รวมถึงวีดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน 
 
 

๒./๑.๔ กฎหมาย... 



-๒- 
 

๑.๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง ประกาศระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ 

๑.๕ คู่มือส าหรับประชาชน (ServiceInformation) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน พร้อมค าอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน โดยจัดท า
เป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือแบบฟอร์ม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ 

๑.๖ คลังความรู้ เช่น บทความกรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้นโดยมีการอ้างอิงถึง
แหล่งที่มา วัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

๑.๗ ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) เป็นระบบให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน(ถ้ามี) 

๒.วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาล
ปาย ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ๒.๑ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกัน จนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ 

 ๒.๒ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ าของ
เบราว์เซอร์        ที่รองรับการแสดงผล หรือการท างานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลเอกสารบน
เว็บไซต์ เช่น PDF Readers/Viewers หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น 

 ๒.๓ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้าถึงรหัสข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย เช่นการใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 

๒.๔ หน่วยงานต้องให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒.๕ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือทาง
ออนไลน์ หน่วยงานควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ“มาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security 
Standard) เน้นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องบริการเว็บในส่วนของโปรแกรมส าหรับให้บริการเว็บ 
(Web Server Software) ระบบบริการจัดการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Applications) 

 
 

๓./๒.๖ หนว่ยงาน... 
 

 



-๓- 

๒.๖ หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการให้จังหวัดทราบ ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                                     

                                                                  (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                                                      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 

 
 
 
 
 
 

 


