
    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลบ้านม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ               วันที่    1  ตุลาคม  ๒๕๖4 
เรื่อง   ขออนุญาตน าค าส่ังแนวทางการเผยแพร่ เผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

  ด้วย โรงพยาบาลบ้านม่วง  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ได้จัดท าค าส่ังแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  จึงขออนุญาตน าค าส่ังแนวทางการเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
และบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง  URL (www.bmhos.com) ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                     
          (นายสด  อุดมฉวี) 

                                                     เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 
 
 

- ทราบ 
- อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ 

 

   
          (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพื่อสกลนคร” 

http://www.bmhos.com/


 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ท่ี  สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ                               วันที ่  30  กันยายน  ๒๕๖4 
เร่ือง   ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                .  

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านม่วง 
  

                  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transpaareny Assessment – ITA)ประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอ านวยความสะดว กแก่
ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น 
 

                  โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงได้จัดท าแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ให้เป็นไปตามประราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ใช้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบนี้  
 

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศแนวทางดังกล่าว                                                         

                                                                                                        

       
 (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าส่ังโรงพยาบาลบ้านม่วง 

ท่ี   146 / ๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบน าการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านม่วง  

 
  ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง  ลงวันท่ี  30 กันยายน  ๒๕๖4 ให้หน่วยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลบ้านม่วง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อาศัยอ านาจตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๖๖(๒) โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงขอแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
๑. นางสาววลัยภรณ์  กุลวงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. นายสด  อุดมฉวี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓. นายสุชาติ  อามาตย์เสนา  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
๔. นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน นักวิชาการพัสดุ 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดท าแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานท่ีสังกัด 
๒. จัดท าเอกสารที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
๓. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ การรับสมัคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ให้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาท่ีถูกต้อง และความเหมาะสมรูปภาพที่ประกอบต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ 
และลิขสิทธิ์ โดยใช้ไฟล์นามสกุล .pdf . xls  .xlsx  .doc .docx  .jog  .zip  .rar ขนาดไฟล์ ไม่ควรเกิน ๔ MB และ
ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ผู้อนุมัติรับรอง 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
  มีหน้าท่ี   
  ด าเนินการการอนุมัติ/อนญุาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
  ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

๑. นายสด  อุดมฉวี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒. นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน นักวิชาการพัสดุ 

  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
๑. น าข้อมูลท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว ขึ้นสู่เว็บไซต์ของหน่วยงาน ก าหนดช่วงวนัท่ี เวลา ท่ีเผยแพร่

และแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลนั้น 
๒. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล  ท่ีหมดระยะเวลาการเผยแพร่ ให้น าออกจากเว็บไซต์ 

  

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 ส่ัง  ณ   วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ  ๒๕๖4 

       
                                                        (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 



 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

  โรงพยาบาลบ้านม่วง จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (Chief 
information Officer : CIO) อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
  ๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
ส่ือมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ  โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์
ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
  ๑.๔ รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Web link)เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ  
  ๑.๕ ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 
๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
  ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท า
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
  ๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information)ข้อมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ท้ังนี้ 
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms)เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 
                                                                                                     /๑.๘ ข่าว….. 



 
- ๒ – 

 
  ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)ข่าวสารท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานท่ีจัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
ส่ือสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 
  ๑.๑๐  แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข  
   ๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง  ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และช่องทางส่ือสารอื่น โดยระบุช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน  
   ๒.๑.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาล และมอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์   
   ๒.๑.๓ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) ซึ่ ง ไ ด้ รั บสิทธิ์  (UsernameและPassword) เข้ า สู่ ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการ 
น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร 
วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
   ๒.๑.๔ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล (น าออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนด ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๒.๒ การออกแบบเว็ บไซต์  หน่วยงานต้องค านึ งถึ งการแสดงผลบนอุปกรณ์ ท่ีมี 
ความหลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์ท่ีมี  
ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet  
  ๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ าของบราว์เซอร์ 
ท่ีรองรับการแสดงผล หรือการท างานท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดู เอกสารบนเว็บไซต์ เช่น  
PDF Readers/ Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ 
หรือหน้าเพจท่ีแสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน 
  ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์  หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อ 
เพิ่มความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 
 
                                                                                                            /๒.๕ การ….. 
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  ๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนด 
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตี  
ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) อาทิ การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure)ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของ 
ผู้ใช้กับเว็บไซต์ท่ีมีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  
  ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้อง ใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้ อหาท่ีมีความถูกต้อง และมี 
ความเหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบท่ีน ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ 
ให้ระบุแหล่งท่ีมาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต ได้แก่ ไฟล์ท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx 
.jpg.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๓.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับ 
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ให้หัวหน้ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 
   ๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web 
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
   ๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประสานแจ้งกลับ 
ไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมช้ีแจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต  
 ๔. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web 
Master) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 
  ๔.๒ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ 
ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
 
                                                                                                /๔.๓ เจ้าหน้าท่ี…. 
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  ๔.๓ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
  ๔.๔ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training)  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

 ท้ังนี้ ให้น าประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

    ประกาศ ณ วันท่ี   1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4     
     

 

                                                           (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน: .................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี: ................................................................................................................................................ 
หัวข้อ: ............................................................................................................................................................ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(......................................................................) (......................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. ต าแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(............................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันท ี่........เดือน............................พ.ศ............. 
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ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน กลุ่มงานในโรงพยาบาลบ้านม่วงเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับใช้ภาษา 
ท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบ ุLink ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือช่ือหรือชื่อของผู้รับผิดชอบท่ีได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลท่ีได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 
 

 



ที่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ข้ันตอนการเผยแพร/่ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ
ปรบัปรงุข้อมูล

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ขั้นตอนการเผยแพร่ กลุ่ม/ฝ่ายหรือ กลุ่ม/ฝ่ายหรือ
ประกอบด้วย ข้อมูลต่อสาธารณะ คณะท างาน คณะท างาน
1. ประวัติความเป็นมา ผ่านเว็บไซต์ระดับ หรือเจา้หน้าที่ หรือเจา้หน้าที่
2. วิสัยทัศน์ พันธกจิ โรงพยาบาลบ้านม่วง ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
3. โครงสร้างหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 3.1-3.2 จดัการเว็บไซต์ บริหารจดัการ
4. ท าเนียบผู้บริหาร ตามประกาศโรงพยาบาล ของหน่วยงาน เว็บไซต์
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บ้านม่วง ลงวันที่ 1 ของหน่วยงาน
ระดับสูง (Chief information Officer : CIO) ตุลาคม 2564 เร่ือง
6. อ านาจหน้าที่ แนวทางการเผยแพร่
7. ยุทธศาสตร์ ข้อมูลต่อสาธารณะ
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ ผ่านเว็บไซต์
และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ส าหรับหน่วยงานใน
10. รายละเอยีดช่องทางการติดต่อส่ือสาร ราชการบริหารส่วน
     10.1 หมายเลขโทรศัพท์ ภูมิภาคโรงพยาบาล
     10.2 หมายเลขโทรสาร บ้านม่วง  
     10.3 แผนที่ต้ังหน่วยงานงาน
     10.4 ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (email
address)

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กบัหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูล
อย่างชัดเจน

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic
ส่ือมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจยั ข้อมูล
สถิติต่างๆ โดยอา้งองิถึงแหล่งที่มา และ
วัน เวลา ก ากบัเพื่อประโชขน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ต่อไป (ถ้ามี)

ที่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ข้ันตอนการเผยแพร/่ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ
ปรบัปรงุข้อมูล

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web
link) เช่น หน่วยงานในสังกดั หน่วยงาน
สังกดัเดียวกนั หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 ข้อมูลข่าวสารที่จดัไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา
9 และข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ตาม
มาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Website Standard
Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอ
นิกส์ (องค์การมหาชน)

วิธกีารและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลส าหรบัหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบ้านม่วง

ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลบ้านม่วง



6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามภารกจิของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจดัท าเป็น
รูปแบบ "คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน" และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการตามภารกจิ
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการ
ต่างๆ แกป่ระชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอน
บริการอย่างชัดเจน ทั้งนึ้ควรระบุระยะเวลาใน
แต่ละขั้นตอนของการใหบ้ริการนั้นๆ โดยจดัท า
เป็นรูปแบบ "คู่มือส าหรับประชาชน" และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก ่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ (ถ้ามี)

ที่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ข้ันตอนการเผยแพร/่ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ
ปรบัปรงุข้อมูล

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกจิกรรม เร่ืองแจง้เตือน
รวมถึงข่าประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศ
รับสมัครงาน ประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง ผลการ
จดัซ้ือจดัจา้ง

9 ระบบงานใหบ้ริการในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกจิ
หน่วยงานที่จดัท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
ใหบ้ริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile
Application ในลักษณะส่ือสารสองทาง
(Interactive) ถ้ามี

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน



ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ป ี: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
หัวข้อ : ขออนุญาตน าค าส่ังแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์, ประกาศแนวทางเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน, และกรอบแนวทางขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 
รายละเอียดข้อมูล ดังนี ้
1.ค าส่ังแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
2.ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3.กรอบแนวทางขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 
4. รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ของ 
ปีงบประมาณ 2564 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                       วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 


