
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

  ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่น ำขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลทองแสนขัน เนื้อหำ  
ต้องเป็นไปตำม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” ที่ส ำนักงำนรัฐบำล 
อิเล็กทรอนอกส์ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน 
 

หมวดของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
๑.๑. เกี่ยวกับหน่วยงำน - ประวัติควำมเป็นมำ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- โครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำที่ 
- ภำรกิจ และหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำน 
- ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร 
- แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
- ค ำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
- ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และ 
แผนที่ตั้งของหน่วยงำน เป็นต้น 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภำยใน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น 

๑.๒. ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศระดับสูง (CIO : 
Chief Information Officer) 

- รำยละเอียดเกี่ยวกับ CIO ประกอบด้วย ชื่อ - นำมสกุล และต ำแหน่ง 
- ข้อมูลกำรติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร ที่อยู่ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) เป็นต้น 
- วิสัยทัศน์ และนโยบำยต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ICT , นโยบำยและ 
มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน ICT เป็นต้น 
- กำรบริหำรงำนด้ำน ICT เชน่ ยุทธศำสตร์ , แผนแม่บทและแผน 
ปฏิบัติกำร เป็นต้น 
- ข่ำวสำรจำก CIO 
- ปฏิทินกิจกรรม CIO  

๑.๓. ข่ำวประชำสัมพันธ์ - ข่ำวประชำสัมพันธ์ทั่วไป 
- ข่ำวสำรและประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
- ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงำน 

๑.๔. เว็บลิงค ์ - ส่วนงำนภำยใน 
- หน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
- เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 



- ๒ - 
 

หมวดของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
๑.๕. กฎ ระเบียบข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำน 

กฎหมำย พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ 
ระเบียบ มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
โดยแสดงที่มำของข้อมูลที่น ำมำเผยแพร่ 

๑.๖. ข้อมูลบริกำร แสดงข้อมูลบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนพร้อมค ำอธิบำยขั้นตอน 
บริกำร โดยจะแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ประชำชน ทั้งนี้ 
ควรระบุเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรบริกำรนั้นๆ  

๑.๗. แบบฟอร์มที่ดำวน์โหลดได้ 
(Download Forms) 

ส่วนที่ให้บริกำรแก่ประชำชนส ำหรับ Download แบบฟอร์มต่ำงๆ ของ 
หน่วยงำน 

๑.๘. คลังควำมรู้ (KM) ผลงำนวิจัย บทควำม กรณีศึกษำ ข้อมูลสถิติต่ำงๆ ข้อมูล GIS และ 
e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำ (Reference) 
และวัน เวลำ ก ำกับ เพ่ือประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อไป 

๑.๘. ค ำถำมท่ีพบบ่อย (FAQ) ส่วนที่แสดงค ำถำมและค ำตอบที่มีผู้นิยมสอบถำม 
๑.๑๐. ผังเว็บไซต์ (Site Map)  ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด 

 
ส่วนที่ ๒ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
 

หมวดของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
๒.๑. ถำม - ตอบ (Q&A) ส่วนที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูล หรือข้อสงสัยมำยังหน่วยงำน 
๒.๒. ระบบสืบค้นข้อมูล 
(Search Engine) 

ส่วนที่เป็นบริกำรสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภำยในหน่วยงำน และ 
ภำยนอกหน่วยงำนได้ 

๒.๓. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
กับผู้ใช้บริกำร 

- ช่องทำงแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS , e-Mail เป็นต้น 
- ช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนในรูปแบบ Social Network เช่น 
Facebook , Twister , Line เป็นต้น 
- ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail , Blog 
Web board เป็นต้น 
- ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน และติดตำมสถำนะเรื่องร้องเรียน 

๒.๔. แบบส ำรวจออนไลน์ 
(Online Survey) 

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ 
- กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Online Poll) 
- กำรออกเสียงลงคะแนนต่ำงๆ (Online Voting) 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
ส่วนที่ ๓ การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
 

หมวดของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
๓.๑. กำรลงทะเบียนออนไลน์ 
(Register Online)  

- ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มส ำหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริกำรและรหัสผ่ำนก่อน 
เข้ำใช้งำนระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนกำรตรวจสอบ 
และยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน 
- ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งำน และสำมำรถแจ้งเตือนกรณี 
ที่ชื่อผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง (Check user name/Password) 
- ระบบจัดกำรกรณีลืมรหัสผ่ำน กรณีผู้ใช้งำนลืมรหัสผ่ำน ระบบ 
สำมำรถด ำเนินกำรส่งรหัสผ่ำนให้ใหม่ได้ 

๓.๒. e-Form/Online From ส่วนที่ให้บริกำรบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่ำงๆ บนหน้ำเว็บไซต์ 
โดยไม่ต้อง Download เอกสำร และสำมำรถพิมพ์เอกสำร หรือบันทึก 
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

๓.๓. ระบบให้บริกำรในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

ระบบให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมภำรกิจชองหน่วยงำน 

๓.๔. กำรให้บริกำรเฉพำะบุคคล 
(Personalized e-Service) ใน 
ลักษณะที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 
ก ำหนดรูปแบบส่วนตัวในกำรใช้ 
บริกำรเว็บไซต์ได ้

- มีบริกำรส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำรเป็นรำยบุคคลส ำหรับผู้ลงทะเบียน 
- ผู้ใช้บริกำรสำมำรถก ำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องกำรและจัดอันดับ 
เนื้อหำที่สนใจได้ 
- เว็บไซต์สำมำรถน ำเสนอหัวข้อข่ำว/ข้อมูล/บริกำร ที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำ 
ใช้งำนครั้งล่ำสุดได้ (Last Visited) 
- มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ จำกกำร 
วิเครำะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร 
- มีระบบรำยงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมข้อมูลที่ได้จำกพฤติกรรม 
ของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบรำยงำนได้ตำมต้องกำร 
(Dynamic Report) 

 

หมายเหตุ :  หำกมีข้อมูลที่มีเนื้อหำนอกเหนือจำกนี้ ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบ 
      อ ำนำจเห็นชอบก่อนน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโณงพยำบำล 
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๒. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

 

 มีกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมแหล่งของข้อมูล ดังนี้ 
 ๒.๑. ข้อมูลของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 
  กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนขึ้นน ำเผยแพร่ 
  - หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ต้องจัดท ำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
อยู่ตลอดเวลำ  
  - เสนอขอควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ ก่อนขึ้นน ำ
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยกเว้นข้อมูลที่เป็นภำรกิจประจ ำของหน่วยงำน 
  กำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
  - ฝ่ำย/งำน/กลุ่มงำน จัดส่งข้อมูลที่จะเผยแพร่ พร้อมใบขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ที่
ได้รับอนุญำตแล้วส่งให้งำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ เพ่ือเผยแพร่ 
  - ผู้รับผิดชอบในกำรน ำข้อมูลเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (งำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์) ด ำเนินกำร
น ำข้อมูลเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์โรงพยำบำล ภำยใน ๓ วัน 
 ๒.๒. ข้อมูลของหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล 
  กำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
  - หน่วยงำนจัดท ำหนังสือ พร้อมรำยละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำล เพ่ือ
พิจำรณำอนุญำต 
  - ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพิจำรณำและมอบหมำยให้งำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
ด ำเนินกำร 
  - มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบในกำรน ำข้อมูลเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (งำนสำรสนเทศทำง
กำรแพทย์) ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์โรงพยำบำล ภำยใน ๓ วัน  
 
๓. กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

 ๓.๑. ระบบงำนสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ได้ 
 ๓.๒. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบ/เว็บไซต์เป็นประจ ำทุกวัน หำกพบ
ข้อผิดพลำด ต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขทันที พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 ๓.๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพ่ือสั่งกำรเป็นระยะ ทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน (ตำมควำมเหมำะสม) 
 ๓.๔. มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log Files) ตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ 
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 


