
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ ์
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ ์

........................................................... 
      ต ามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Governance Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 
      โรงพยาบาลขุขันธ์ จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลขุขันธ์ ดังต่อไปนี้ 
      ๑ . ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
          ๑ .๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย 
                - 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 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory and 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
           ๑ .๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่นข่าวสรความรู้สุขภาพในรูปแบบ info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ใน 
การน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
            ๑ .๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ 
            ๑ .๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนดตามมาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน 
             ๑ .๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆโดย
จัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
             /๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน.. 
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            ๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจนทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน ”และสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม ( Download Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ(ถ้ามี) 
   ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ ( Pubic Reations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือนรวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 
   ๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   ๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ขุขันธ์  ให้
ด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ 
    ๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ขุขันธ์ ตามประกาศโรงพยาบาล ขุขันธ์  เร่ืองแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านช่องทางได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ http://khukhan.go.th และช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ โดยระบุ ชื่อต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการ
ติดต่อกลับอย่างชัดเจน 
    ๒.๑.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และมอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
    ๒.๑.๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (UsernameและPassword) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูล
ข่าวสารข้ึนเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ 
ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสาร 
    ๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล(น าออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐาน  (Governmemt Website 
Standard Version๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
      ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงบนอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลายควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ
แตกต่างกันรวมถึง Smart Device เช่น Smart Tablet 
 
 
          /๒.๓ การเข้าถึง...  
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      ๒ .๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเว็บไซต์เวอร์ชั่นขั้นต่ าของ 
บราวเซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการท างานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น  PDF 
Reader/viewer หรือ open source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หรือหน้าเพจที่
แสดงเอกสารนั้นๆของหน่วยงาน 
      ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงาน ควรมีการเข้ารหัสข้อมูล ( Encryption) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 
      ๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ log file ตามข้อก าหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
      ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
ทางอินเตอร์เน็ต ( Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางเว็บไซต์ ( Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การมหาชน อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย ( CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับ
เว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
      ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความ 
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่น ามาใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่นามสกุล . pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg .png .zip 
.rar ขนาดไฟล์ (Size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ ๔ MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
      ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      ๓.๒ การน าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติ
อย่างน้อย ดังนี้ 
    ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลขุขันธ์ การแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 
    ๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username /Password) เข้าสู่ระบบบริการจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารข้ึน
เว็บไซต์ในหมวดที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
    ๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง 
ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 
        
           /๔.กลไก... 
 
 



-๓- 
       ๔ . กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
    ๔ .๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเก็บเว็บไซต์ (Web 
Master) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 
    ๔ .๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
    ๔ .๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ( Government Website Standard Version ๒.๐) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
    ๔ .๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
    ๔ .๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการฝึกอบรม ( Training) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Mangement)  
    
  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานน าประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์ เร่ืองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 

(นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จ าหวัดศรีสะเกษ  

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลขุขันธ์ จัดหวัดศรีสะเกษ 

ชื่อหน่วยงาน  :……………………………………………………………………………………………………………………………….   

วัน/เดือน/ปี :…...……………………………………………………………………………………………………………………………  

หัวข้อ :….......…...……………………………………………………………………………………………………………………………  

 .…...…………………………………………………………………………………………………………………………………….………   

 .…...…………………………………………………………………………………………………………………………………….………   

.…...………………………………………………………………………………….………………………………………………….………   

Link  ภายนอก :….…………………………………………………………………………………………………………………………  

หมายเหตุ :.................................................................................................................................................... 

 

           ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

 

         (………………………………..)                                                  (………………………………..)                       

.    ต าแหน่ง..................................                                             ต าแหน่ง..................................                                

    วันที่.....เดือน.................พ.ศ........                                        วันที่.....เดือน.................พ.ศ........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(………………………………..) 

  ต าแหน่ง.................................. 

                                               วันที่.....เดือน.................พ.ศ........ 

 
 
 



ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลขุขันธ์เป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูล 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญที่มา 
จากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที ่
เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับ 
ลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ( Web Master) ระบุลงลายมือชื่อท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย 
จากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ของโรงพยาบาลขุขันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรอบแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ ์
ความเป็นมา 
 แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ขุขันธ์ นี้ เป็นแนวปฏิบัติที่จัดท าขึ้นเพื่อให้
บุคลากรของโรงพยาบาล ขุขันธ์ที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในการน าข้อมูลข่าวสารข้ึนเผยแพร่ผ่านบนหน้าเว็บ 
ของแต่ละงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลขุขันธ์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและตรวจสอบได้ และสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ภายในโรงพยาบาลขุขันธ์ ส าหรับการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้เป็นรูปแบบและ
ทิศทางเดียวกัน 
ค าจ ากัดความ 
 ความรับผิดชอบหมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การเนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันท างานในองค์การ จ าเป็นต้องปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคล
เพื่อช่วยเป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและ
มีความซื่อสัตย์สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะท าให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และช่วยให้การท างาน
ร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้น าต้องสร้างขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างดีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าที่จัดหา และรวบรวม
ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ของข้อมูลทุกครั้งประเภท ก่อนที่จะน าส่งต่อหัวหน้างานเพื่อขอ
อนุญาตน าข้อมูลส่งต่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ขุขันธ์  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บ 
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการน าข้อมูลสารสนเทศภายในงานของ
ตนเอง ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บเพจงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยผู้ที่รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บนี้จะต้อง
ท าหน้าที่ ตรวจทานครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดก่อนจะน าขึ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ        
โรงพยาบาลขุขันธ์ 
 ประเภทข้อมูล  หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่งข้อมูล
ตามลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 
 ๑ . ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น 
.txt และ .doc 
 ๒ . ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่างๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ
ไฟล์เป็น .bmp .gif และ .jpg 
 ๓ . ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น 
.wav .mpm และ .au 
 ๔ . ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่นภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิกวีดีโอ ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ ข้อมูล 
ประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi 
 ประเภทของสารสนเทศ  หมายถึงสารสนเทศ ( Information) คือสิ่งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูล
เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ในด้านการวางแผน การพัฒนา การควบคุม และการตัดสินใจ การแบ่งสารสนเทศ
สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น 
 ๑ . การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ ได้แก่ สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน 
 ๒ . การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งก าเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์การและสารสนเทศภายนอกองค์กร 
 
 



 ๓ . การแบ่งตามการน าสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ พัฒนาบุคลากร และสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 
 ๔ . การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิชาการสารสนเทศที่เน้นเทคนิค 
สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศที่เน้นการปฏิบัต ิ
 ๕ . การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศระยะแรกเริ่มและสารสนเทศระยะยาว 
 ๖ . การแบ่งสารสนเทศตามวิธีการผลิตและการจัดท า ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบและสารสนเทศปรุงแต่ง 
 ๗ . การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่น าเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียงสารสนเทศ ที่มีลักษณะ
เป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส ์
 ๘ . การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดท าขึ้น ได้แก่ สารสนเทศที่ท าประจ าสารสนเทศที่ต้องท า
ตามกฎหมาย และสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าขึ้นโดยเฉพาะ 
 
แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 ระยะเวลาในการส่งข้อมูล หมายถึง ก าหนดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะน าข้อมูลขึ้นเว็บเพื่อเผยแพร่
ในแต่ละเร่ือง ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาในการจัดท ารวบรวม ไม่เท่ากันระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล
หมายถึง ก าหนดเวลาของการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละประเภทที่จะน า ขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บของแต่ละงานในแต่ล ะ
ช่วงเวลาหน่วยงานภายในโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้ให้ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ของ
แต่ละงานจะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑ . ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
     ๑ .๑ ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้างานของแต่ละหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลขุขันธ์ ท าหน้าที่จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) 
     ๑ .๒ ขั้นตอนที่ ๒ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล อนุมัติการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนหน้าเว็บ ของ
งานได้ 
     ๑ .๓ ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บ จะท าการตรวจทานความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน าขึ้นเพื่อเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ได้รับจากส านักคอมพิวเตอร์ ก าหนด
ระบุชื่อผู้ใช้งาน( username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน ( Password) เข้าสู่ระบบแล้วด าเนินการบันทึกน า ข้อมู ล
สารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บของงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
  ขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 

 

 

 ไม่อนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
จัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลความ ถูกต้อง

ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล 

หัวหน้าหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเว็บของหน่วยงาน 

ตรวจสอบและ 
อนุมัติการเผยแพร 

ตรวจทาน และน าข้อมูลขึ้น 
เผยแพร่ผ่านเว็บ 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของ โรงพยาบาลขุขันธ ์



 ๒. ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
๑. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ขุขันธ์จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
ก่อนทุกครั้ง 
๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานแล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อส่ง
ต่อให้ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด าเนินการต่อ 
๓. ควรเลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หาก
จ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย 
๔. ข้อความและรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ ระบุแหล่งที่มา
ข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด 
๕. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๖. แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ขุขันธ์ แบบฟอร์มการขออนุมัติการเผยแพร่
ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการให้ ข้อมูลของแต่ละงานจัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของ
ข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดียวกัน และจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) และ
ผู้อนุมัติรับรองคือหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มา
ได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้กับผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 
 

(นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

 


