ประกาศโรงพยาบาลเชียรใหญ่
ว่าด้วยแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
สาหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมภิ าค ในสังกัดโรงพยาบาลเชียรใหญ่
-----------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หนวยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลขาวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขาวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลเชียรใหญ จึงกาหนดแนวทางการเผยแพรข้อมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซต์ของ
หนวยงาน สาหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคในสังกัดโรงพยาบาลเชียรใหญ ดังตอไปนี้
๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียรใหญ่ต้องมีประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหนวยงาน ทาเนียบผู้บริหาร อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ช องทางการติ ด ต อสื่ อ สาร หมายเลข โทรศั พ ท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ ตั้ ง หน วยงานงาน ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน วยงาน (Law,Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอยางชัดเจน
๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เชน ขาวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติตาง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์ ใน
การนาข้อมูลไปใช้ตอ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หนวยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่นาสนใจ
๑.๕ ข้อมู ล ขาวสารที่จัด ไว้ให้ ประชาชนตรวจดูไ ต้ตามพระราชบัญ ญั ติข้อมู ลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลขาวสารของ
ราชการ กาหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หนวยงานภาครัฐ (Government
Website
Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน

/๑.๗ คูมือ ...

-๒๑.7 คูมือสาหรับประชาชน(Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการตางๆ แกประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชั ดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจั ดทาเป็นรูปแบบ “คูมือสาหรับประชาชน”
และ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ์(Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)เป็นระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผานหน้าเว็บไซต์ หรื อ Mobile Application ใน
ลักษณะ สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซต์ของหนวยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียรใหญ่ให้ดาเนินการ
ดังนี้
๒.๑ งานคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียรใหญ
๒.๑.๑ หนวยงานเจ้าของข้อมูล นาสงข้อมูลขาวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร
ข้อมูลผานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียรใหญ ตามประกาศนี้ ผานทางชองทาง ได้แก หนังสือราชการ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ phothungyai@gmail.com และชองทางสื่อสารอื่น โดยระบุ ขื่อ ตาแหนง หนวยงาน และ
ข้อมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน
๒.๑.๒ โรงพยาบาลเชียรใหญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการอนุมัติ/ อนุญาต
ให้นาข้อมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียรใหญ
๒.๑.๓ หัวหน้ากลุมงานบริหารทั่วไปมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ (Web
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ(์ Username และPassword) เข้าสูระบบบริหารจัดการ ดาเนินการ นาข้อมูลขาวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมูที่ถูกต้อง ระบุแหลงที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ชวงวันที่ของข้ อมูลขาวสาร วันที่เผยแพร
ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลขาวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน
ของข้ อ มู ล (น าออกเมื่ อ ครบระยะเวลา) และความครบถ้ ว นตามมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ห น วยงานภาครั ฐ
(Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลขาวสาร
อื่นที่คณะกรรมการข้อมูล ขาวสารของราชการกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวาด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อป้องกันไมให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ต้องคานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ควร
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอร์ที่มี ขนาดหน้าจอแตกตางกัน
รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone Tablet

/๒.๓ การ...

-๓๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หนวยงานต้องคานึงถึงเวอร์ชันขั้นต่าของบราวเซอร์
ที่ รองรับการแสดงผล หรือการท างานที่สมบูร ณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช น PDF
Readers/ Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหนวยงานควรแจ้งไว้ในสวนลางของเว็บไซต์ หรือ
หน้าเพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หนวยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพี่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เชน การใช้รหัสผานเข้าสูระบบจัดการเว็บไซต์ของหนวยงาน (Username/Password)
๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกาหนดใน
พระราชบัญญัตวิ าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒5๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจ
และสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒55๐
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บ ไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ทาง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติวาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒551) และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secure) ชวยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหวางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูลการใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุก
รุกโจมตี (Firewall)
๒.๗ ข้อมูลขาวสารต้องใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมี ความ
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพรให้ระบุ
แหลงที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก ไฟล์ ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx
.jpg.png .zip .rarขนาดไฟล์ (size) ไมควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไมขัดตอพระราชบัญญัติวาด้วยการ
กระทา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒5๖๐
๓.ขั้นตอนการเผยแพรข้อมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต์ของกลุมงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ โรงพยาบาลเชียรใหญ แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝ่ายหรือคณะทางานหรือ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบตั งิ านบริหารจัดการเว็บไซต์ของหนวยงาน
๓.๒ การนาเข้าข้อมูลขาวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหลงที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ชวงวันที่ของข้อมูลข าวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลาดับ
การปฏิบัติอยางน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลขาวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต์ ให้
โรงพยาบาลเชียรใหญพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพรข้อมูลผานเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเชียร
ใหญแนบท้ายประกาศที่เป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีเรงดวนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต โรงพยาบาลเชียรใหญมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ(์ Username และ Password) เข้าสูระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลขาวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมูที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลขาวสารนัน้
๓.๒.๓ กรณีไมอนุญาต โรงพยาบาลเชียรใหญ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้ง
กลับ ไปยังเจ้าของข้อมูลขาวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหนวยงาน ไม
ถูกต้อง ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
/๔. กลไก ...

