ประกาศโรงพยาบาลตาลสุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตาลสุม
.......................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔- มาตรา ๙ กําหนดให้
หน่วยงานของ รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอํานวยความ
สะดวกให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น
โรงพยาบาลตาลสุม จึงกําหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์
ของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลตาลสุม ดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงาน ในสังกัดเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตาลสุม ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทําเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
Information Officer : CIO) อํ า นาจหน้ า ที ่ ยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Infographic
สื่อ มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา กํากับ เพื่อ
ประโยชน์ใน การนําข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงาน สังกัด เดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ กําหนดมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard
Version ๒.๐) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ โดย จัดทําเป็นรูปแบบ "คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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-2๑.๗ คู่มือสําหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ
ของ หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ควร ระบุร ะยะเวลาในแต่ล ะขั้น ตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยจัดทําเป็นรูปแบบ "คู่มือสําหรับ
ประชาชน" และ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออํานวย
ความสะดวก แก่ ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม
เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดทํา เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตาลสุม ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี หน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลตาลสุม
๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นําส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนบฟอร์มการ
ขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตาลสุม ตามประกาศ เรื่อง "แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตาลสุม" ผ่านช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์
และช่องทางการสื่อสารอื่น โดยระบุชื่อ ตําแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่าง ชัดเจน
๒.๑.๒ ให้หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาต ให้นําข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามประกาศโรงพยาบาลตาลสุม
๒.๑.๓ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (Web Master) ซึ่งให้รับสิทธิ์
(Username and Password) เข้า สู่ร ะบบบริห ารจัดการ ดําเนินการนําข้อมูล ข่าวสารนั้นขึ้นเว็บไซตใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของ ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท
(นามสกุล) ไฟล์ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยัง เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล (นําออกเมื่อครบระยะเวลา) และมาตรฐานเว็บไซต์ห น่ว ยงานภาครัฐ (Government
Website Standard Version ๒.-) ของสํ า นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กําหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๓/๒.๒ การออกแบบ...
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๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซตให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอ
แตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone, Tablet๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
3. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.๑ หน่วยงานต้องกําหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์
(Web Master) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทํางานทดแทนกันได้
3.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก
รายการที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพรให้นํารายการนั้นลงจาก
เว็บไซต์
3.๓ เจ้าหน้าที่ web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล
ข่ า วสารตาม มาตรฐานเว็ บ ไซต์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Government Website Standard Version ๒.0)
ของสํานักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด
3.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
3.๕ มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training)
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตาลสุม นําประกาศ
โรงพยาบาลตาลสุม เรื่อง "แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตาลสุม”
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชานนท์ พันธ์นิกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม

